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Velké soví voliéry stojí v Borové Ladě na Šumavě. „Nejdříve jsme pro ně hledali místo. O bývalém 
lomu na těžbu kamene mi řekl kolega. Když jsem se tam došel podívat, viděl jsem vhodný biotop. Teprve až později 
jsem se dozvěděl, že tam několikrát před tím zahlédli výra velkého,“ říká o lokalitě Miloš Juha, vedoucí 
Zoologického programu NP a CHKO Šumava. strana 8

Zástupci Evropské unie dosáhli dohody v otázce finančního rámce pro programové období 2014 až 2020.

„Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 
na rekonstrukci hrází, zpevnění břehů  
a obnovu břehových porostů 25 milionů 
korun v rámci programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny," říká 
ministr životního prostředí 
v demisi Tomáš Chalupa. 
str. 6

 V Borové Ladě 
 sovy nepláčou 

Monitorovací výbor OPŽP
Členové Monitorovacího výboru 
OPŽP na svém třináctém za-
sedání odhlasovali rozhodnutí 
vlády České republiky přesu-
nout z Operačního programu 
Životní prostředí 3,7 miliardy 
korun do Operačního programu 
Doprava. Tento krok však ještě 
musí posoudit Evropská komise. 
Monitorovací výbor vzal rovněž 
na vědomí přínos takzvaných 
akceleračních opatření, která 
mají vést k rychlejšímu čerpání 
z OPŽP. str. 2–3

Výmluvná data v OPŽP
Pravidelná rubrika Envidata je 
v aktuální Prioritě zaměřena 
na protipovodňová opatření. Pře-
hledně a srozumitelné přináší 
informace o schválených projek-
tech a jejich výši podpory v kra-
jích a okresech a samozřejmě 
i o přínosech projektů v  rámci 
oblasti podpory 1.3 – Omezování 
rizika povodní. str. 12–13

Galerie OPŽP

Stejně jako rubrika Envidata se 
na protipovodňová opatření 
zaměřuje i Galerie Operačního 
programu Životní prostředí. 
Ukazuje konkrétní projekty 
podpořené z OPŽP, které lidem 
pomáhají v boji s vodním živlem. 
str. 14–15

NZÚ se inspiruje OPŽP
Ministerstvo životního prostředí 
spustilo program Nová zelená 
úsporám 2013. První výzva pro-
gramu je zaměřena na podporu 
úprav rodinných domů. Podle 
vyjádření zástupců MŽP bude 
důraz na podporu veřejných 
budov kladen zejména v rámci 
nástupce Operačního progra-
mu Životní prostředí. Přestože 
i program Nová zelená úsporám 
podpoří také úpravy veřejných 
budov. str. 24
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AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

ECHOMonitorovací výbor odhlasoval přesun prostředků z OPŽP do OP Doprava
Zelená stuha udělena

Královičtí ve Středočeském kraji 
mohou začít slavit. Jejich obec to-
tiž velmi uspěla v prestižní soutěži 
Vesnice roku 2013. Získala Zele-
nou stuhu za péči o zeleň a životní 
prostředí. K ní náleží také příslib 
dotace ve výši 300 tisíc korun. Ra-
dost v Královicích na Kladensku 
byla veliká. Úspěch zaznamenala 
také obec Lhota. „Minulý rok jsme 
se přihlásili do soutěže a ucházeli 
jsme se o Bílou stuhu za práci 
s mládeží. Ovšem neuspěli jsme. 
Tak jsme si řekli, že to letos zku-
síme naposledy, a když opět nic 
nezískáme, už se příště nezapo-
jíme. A povedlo se,“ řekl starosta 
Královic Luděk Šofr. Zelená stuha 
je udělována za péči o zeleň 
a dřeviny v obci, koncepci jejich 
výsadby, ale také přístup obyvatel 
k životnímu prostředí.

Program povodňové obnovy
Ministerstvo životního prostřední 
jednorázově vyčlenilo na rekon-
strukci hrází rybníků, zpevnění 
břehů a obnovu břehových 
porostů 25 milionů korun. V rám-
ci programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny bude 
dalšími podporovanými aktivita-
mi vyčištění koryt toků a nádrží, 
zatravnění půdy a výsadba dřevin 
nebo budování mezí. Maximální 
dotace na jeden projekt bude 
jeden milion korun a pokrýt je 
možné až sto procent nákladů. 
Žádost je možné na příslušném 
regionálním pracovišti Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR  
předložit v případě nestavebních 
akcí do 30. září a u akcí staveb-
ních až do konce roku 2013.

alej sakur
V plzeňských Křimicích vysa-
dí alej sakur. Částku 221 tisíc 
korun na vysazení stromů získaly 
Křimice z Operačního programu 
Životní prostředí. Projekt však 
musejí ještě odsouhlasit zastupi-
telé. Jestliže jej odsouhlasí, alej 
vyroste v křimické Květinové ulici, 
kde je zástavba rodinných domků 
se zahradami, ale prozatím tam 
není žádná souvislá alej stromů. 
Ulice jsou doplněny pouze nesou-
rodou svépomocnou výsadbou. 
Podle místních by vytvoření pěkné 
aleje jejich místu velmi prospělo.

Vážení čtenáři, 
když před pár týdny uvedl 
někdejší premiér Petr Nečas 
v souvislosti s přijetím či nepři-
jetím eura, že by bylo v tomto 

ohledu 
chybou stano-
vovat jakékoli 
datum pro 
přijetí eura, 
protože doba 
je dynamická, 
zřejmě ani on 
sám netušil, 
nakolik dyna-
mická může 

doba být. Přesto se na strán-
kách této Priority ještě setká-
váte s ministrem životního 
prostředí Tomášem Chalupou, 
i když v době uzávěrky již byl 
ministrem v demisi.
Naše dynamická doba je naopak 
zcela lhostejná šumavským 
sovám, o nichž se píše v článku, 
jenž nese název „Tam, kde létají 
sovy”. Reportáž popisuje vznik 
unikátního sovária v Borové 
Ladě i to, jakou roli při jeho 
vzniku sehrála podpora z OPŽP. 
„U vstupu do sovích voliér jsou 
expoziční panely s informacemi 
o sovách, které na Šumavě žijí. 
Za povšimnutí stojí panel věno-
vaný úspěšnému neintrodukč-
nímu projektu, který se týká 
puštíka bělavého, jedné z našich 
největších a zvláště chráněných 
sov. V areálu je i dětské hřiště 
s houpačkami a se skluzavkou 
a také dva kotce pro psy, kterým 
je vstup do voliér pochopitelně 
zakázán,“ píše se například 
v článku.
A ještě na jeden článek bych vás 
rád upozornil. Nese název „Pro-
gram Nová zelená úsporám 2013 
se inspiroval u OPŽP“. Dozvíte 
se v něm podrobnosti o lidmi 
tolik oblíbeném programu Nová 
zelená úsporám, který se ve své 
aktuální podobě, svým nasta-
vením, přiblížil Operačnímu 
programu Životní prostředí. Už 
třeba jen tím, že se nově i v jeho 
případě vypisují jednotlivé výzvy 
na konkrétní opatření. V tomto 
ohledu bych rád podotknul, že 
dynamické časy nepřejí dlouho-
dobým cílům. V momentě, kdy 
Ministerstvo životního prostředí 
zveřejňovalo parametry tohoto 
programu, média to takřka ne-
zajímalo. Na tiskové konferenci 
k programu je mnohem více 
zajímala někdejší vrchní ředi-
telka sekce kabinetu bývalého 
předsedy vlády České republiky. 
Zlaté sovy, chtělo by se říci.

Členové monitorovacího 
výboru na svém třináctém 
zasedání odhlasovali 
rozhodnutí vlády České 
republiky přesunout 
z Operačního programu 
Životní prostředí 
3,7 miliardy korun 
do Operačního programu 
Doprava. tento krok 
však ještě musí posoudit 
Evropská komise.

Body jednání na 13. zasedání 
Monitorovacího výboru OPŽP 
byly projednání a schválení Vý-
roční zprávy OPŽP za rok 2012, 
projednání Zprávy o průběhu 
realizace OPŽP za období od  
1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 a ná-
vrh na realokaci 3,7 miliardy 
korun z OPŽP do Operačního 
programu Doprava. Právě 
u třetího předmětu jednání se 
rozpoutala nejživější debata. 

Někteří z členů výboru se po-
zastavili nad tím, proč dochází 
k přesouvání prostředků mezi 
dvěma operačními programy, 
když by se tyto prostředky na-
příklad mohly využít na proti-
povodňová opatření, případně 
na úhradu škod způsobených 
aktuálními povodněmi. 

První náměstek ministra 
životního prostředí Martin 
Frélich jejich názor akceptoval, 
avšak zdůraznil, že prostřed-

ky z OPŽP nemohou sloužit 
na náhradu škod způsobených 
povodněmi. 

„Jiná věc jsou však protipovodňová 
opatření. Na ta se soustředíme po celou 
dobu trvání operačního programu 
a i v budoucnu se soustředit budeme. 
A to hlavně v rámci připravovaného 
nástupce Operačního programu Životní 
prostředí v nadcházejícím programo-
vém období,“ uvedl Frélich. 

Debata nejen o metru
K přesunu prostředků z Ope-

račního programu Životní pro-
středí do Operačního programu 
Doprava, kde budou využity 
na stavbu metra, dochází podle 
zástupců Ministerstva životního 
prostředí z toho důvodu, že 
v případě Operačního pro-
gramu Životní prostředí hrozí 
z mnoha objektivních příčin, že 
nebudou vyčerpány všechny pe-
níze, jež jsou v tomto programu 
k dispozici. Peníze jsou přitom 
přesouvány ze čtvrté prioritní 
osy, která je zaměřena na pro-
blematiku nakládání s odpady. 

„Naší prvotní snahou bylo vůbec 
žádné finanční prostředky nepřesouvat. 
Naopak všechny je vyčerpat. Avšak to se 

ukazuje jako nereálné. Proto byla zvo-
lena varianta přesunu části prostředků 
z OPŽP do Operačního programu 
Doprava, což je rozhodně lepší než 
o finanční prostředky z důvodu jejich 
nečerpání přijít,“ vysvětlil Martin 
Frélich. 

Operační program Doprava 
přitom nebyl podle zástupců 
Ministerstva pro místní rozvoj 
vybrán náhodně. Byl zvolen 
proto, že pouze v jeho případě 
je možný přesun prostředků 
z Operačního programu Životní 
prostředí, a také proto, že byť se 
i OP Doprava potýká s pro-
blémy při čerpání prostředků, 
peníze z OPŽP při stavbě metra 
jako ekologického dopravního 
nástroje najdou jisté a okamžité 
uplatnění.

Martin Frélich v tomto 
ohledu zdůraznil, že přesunutí 
prostředků z prioritní osy 4 
nikterak neohrozí plánovanou 
výzvu v této ose pro letošní rok, 
protože v rámci celého Operač-
ního programu Životní prostře-
dí se počítá s dalšími realokace-
mi mezi jednotlivými osami. 

„Jak přesně to bude, nám ukážou 
výsledky a projekty přijaté v rámci 

všech ještě letos vyhlášených výzev,“ 
uvedl Frélich. 

Dodal, že Ministerstvo život-
ního prostředí počítá i s převe-
dením finančních prostředků 
z prioritní osy osm, podporující 
technickou asistenci, do těch 
prioritních os, v nichž budou 
nejvíce zapotřebí. 

Zástupce Evropské komise 
v tomto ohledu ocenil snahu ve-
dení Ministerstva životního pro-
středí vypořádat se s problémem 
včasného dočerpání prostředků 
z Operačního programu Životní 
prostředí, přesto uvedl, že 
realokaci finančních prostředků, 
zejména mezi dvěma operačními 
programy, bude muset posoudit 
Evropská komise, pro kterou 
není v tomto případě směrodat-
né ani rozhodnutí vlády České 
republiky.

Výroční zpráva
Informace uvedené ve Vý-

roční zprávě OPŽP za rok 2012 
vzali členové výboru na vědomí. 
Avšak zejména ocenili, jak se 
Ministerstvo životního prostředí 
spolu s dalšími úřady vypořádalo 
s pozastavením certifikace pro-
gramu. Kladně byl přitom přijat 
výkon všech zúčastněných, kteří 
dokázali ponížit Evropskou ko-
misí navrženou třináctiprocentní 
plošnou korekci výdajů z OPŽP 
na pět procent. Výbor tak výroční 
zprávu schválil. 

V rámci jednání o změnách 
v OPŽP bylo výborem odhlaso-
váno usnesení o tom, že ve všech 
prioritních osách budou vytvo-
řeny zásobníky projektů, které 
budou sloužit jako rezervy kva-
litních projektů, což je nezbytné 
pro potřeby včasného a rychlého 
vyčerpání všech prostředků 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Akcelerace čerpání OPŽP
Téma včasného dočerpání pro-

středků z Operačního programu 
Životní prostředí bylo ústředním 
po celé jednání monitorovacího 
výboru. Členům výboru podal 
vyčerpávající informace Vít 
Šumpela, vrchní ředitel Sekce 
fondů EU, ekonomiky a politiky 
životního prostředí Ministerstva 
životního prostředí. 

„OPŽP je druhý největší operační 
program v České republice. Až mě za-
ráží, že není tolik mediálně pokrýván, 
protože jeho dopady jsou skutečně 
zásadní pro celou Českou republiku,“ 
uvedl Šumpela a zdůraznil, že 
rok 2013 je pro tento program 
zásadní, protože letos se bude 
muset z programu vyčerpat 
prakticky stejný objem prostřed-
ků, jaký byl vyčerpán takřka 
za celou dobu trvání programu. 

„Náš plán, který vyplývá z našich 
časových možností, stojí na velmi efek-
tivním vyhlašování výzev v tomto roce,“ 
řekl Šumpela a také upozornil 
na přínos nedávno zavedených 
takzvaných akceleračních opat-
ření, jejichž cílem je rychlejší 
administrace i realizace projektů 
podpořených z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 

„Avšak stále máme v rukou pouze 
krátkodobé nástroje pro řešení problému 
s včasným a úplným čerpání prostředků 
z OPŽP,“ dodal Šumpela s tím, že 
problémy vyvstávají i se zajišťo-
váním kofinancování projektů, 
což podle něho souvisí právě se 
znatelnou akcelerací programu. 

„To je riziko nedostatku národních 
veřejných zdrojů na spolufinancování, 

problém v rozpočtu státních financí 
a nedostatečný rozpočet MŽP na kofi-
nancování schválených akcí OPŽP,“ 
upřesnil.

Na jeho slova navázal Martin 
Frélich slovy, že zavedená 
akcelerační opatření jsou velmi 
účinná, avšak dalším důležitým 
problémem zůstává stále ne 
úplně dostatečný počet kva-
litních projektů, jež by mohly 
být z OPŽP podpořeny. Tyto 
projekty přitom podle Frélicha 
měly být vytvořeny v minulých 
letech. 

„Kdybychom je nyní měli, nemuseli 
bychom se bavit o přesunu prostředků 
z Operačního programu Životní prostře-
dí do Operačního programu Doprava,“ 
uvedl Frélich. 

Svými slovy tak odkázal k ná-
stupci Operačního programu 
Životní prostředí, který se bude 
Ministerstvo životního prostředí 
snažit co nejvíce zjednodušit, 
aby se na svém konci nedostal 
do stejných potíží s čerpáním 
finančních prostředků, jako je 
tomu nyní u Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

„Naším cílem je, aby budoucí Ope-
rační program Životní prostředí nepla-
til za jeden z nejsložitějších operačních 
programů vůbec v České republice,“ 
řekl Frélich. 

Nakolik se však toto podaří, 
zůstává prozatím nezodpověze-
nou otázkou, protože Operační 
program Životní prostředí 
vzhledem ke svému široké-
mu záběru, investičně velmi 
různorodým opatřením i faktu, 
že v jeho případě jsou žadateli 
fyzické osoby, právnické osoby 
i municipality, i nadále zůsta-
ne z pohledu podporovaných 
projektů jedním z nejrůznoro-
dějších operačních programů 
vůbec. Tak to ostatně na jednání 
monitorovacího výboru několi-
krát zaznělo. Výhled pro budou-
cí program zaměřený na životní 
prostředí již nyní počítá se šesti 
prioritními osami, 22 specifický-
mi cíli a 73 aktivitami. 

Problémy odstraňované nedávno přijatými akceleračními opatřeními 
	Pomalá příprava zadávací dokumentace
	Nekvalitní příprava zadávací dokumentace
	Nerespektování doposud nezávazných stanovisek ZS příjemci 

podpory
	Posuzování výběrových řízení ÚHOS
	Nedostatečný dohled ze strany ZS a částečně i ŘO nad kroky 

příjemců směřujícími k vydání RoPD
	Nadbytečná přísnost pro poskytování podkladů pro RoPD

Členové monitorovacího 
výboru poukázali  

na nutnost rozšířit  
podporu protipovodňových  

opatření v budoucím  
operačním programu 

zaměřeném na životní 
prostředí.

V rámci jednání o změnách v OPŽP bylo 
výborem odhlasováno usnesení o tom, že 
ve všech prioritních osách budou vytvořeny 
zásobníky projektů, které budou sloužit 
jako rezervy kvalitních projektů.
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ZPRÁVY MŽP

O vůli pomoci
Po domluvě s ministrem ži-
votního prostředí tomášem 
Chalupou nabídlo sdružení 
oboru vodovodů a kanaliza-

cí (sOVaK) 
pomoc 
lidem 
postiženým 
povodněmi. 
Šest vodá-
renských 
společností 
tak těm, 
kterým 
velká voda 
vytopila 

domácnosti, odpustí vodné 
a stočné ve výši dvou měsíč-
ních spotřeb.

Tomáš Chalupa, ministr ži-
votního prostředí a předseda 
Ústřední povodňové komise, 
před několika dny uvedl, že 
je velmi rád, že se solidarita 
při nenadálých událostech, 
při povodních, projevuje 
napříč společností a že kromě 
státních institucí a jednotlivců 
nabízejí svou pomoc i orga-
nizace a sdružení. „SOVAK 
je toho dobrým příkladem. 
Když bude mít takový přístup 
každý, věřím, že se nám 
následky povodní podaří 
zvládnout v co nejkratším 
čase,“ řekl doslova ministr 
Chalupa. Odpuštění vodného 
a stočného ve výši dvou 
měsíčních zálohových plateb 
nabídlo šest vodárenských 
společností. Přesná výše je 
odvozena z průměrné spotře-
by za předchozí období. 

Pomoc se týká lidí, kteří 
měli zatopenou domác-
nost v objektech pro trvalé 
bydlení, bytových družstev, 
společenství vlastníků byto-
vých jednotek a vybraných 
subjektů typu mateřské ško-
ly, základní školy, domovy 
pro seniory, ale i kulturních 
a sportovních organizací 
a organizací poskytujících 
sociální služby.

Myslím, že je na místě oněch 
šest společností, které nabídly 
pomoc, jmenovat. Jsou jimi 
Královéhradecká provozní, 
Pražské vodovody a kanali-
zace, Středočeské vodárny, 
Severočeské vodovody a ka-
nalizace, Vodovody a kanali-
zace Beroun a Čevak.

O poplatku za skládkování  
povodňového odpadu

ZPRÁVY MŽP

Odpovědnost za odstranění 
odpadů od občanů v důsledku 
povodně má místně příslušná 
obec. Při odstraňování 
odpadů vzniklých v souvislosti 
se živelní pohromou se 
postupuje podle krizového 
zákona (č. 240/200 sb.). 
Zákon č. 185/2001 sb., 
o odpadech, se používá 
podpůrně, jakmile je nutno 
zajistit ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí.

Nakládání s odpady v území za-
saženém povodní, shromažďování 
a odvoz odpadů, organizují orgány 
krizového řízení příslušného území. 
Určují a informují o místech, kam je 
možno odpady odkládat (kontej-
nery, mezideponie). Odpovědnost 
za odstranění odpadů od občanů 
v důsledku povodně má místně 
příslušná obec. Pro evidenční účely 
je u odpadu uveden kód nakládání 
AN60. Obec je povinna plnit zá-
konné povinnosti původce odpadu, 
ale ve vztahu k § 45 zákona – po-
vinnosti platit poplatek za ukládání 
odpadu na skládky – není na obec 
v případě povodňového odpadu 
pohlíženo jako na původce. Vzhle-
dem k výše uvedenému je obec 
osvobozena od platby poplatku 
za ukládání povodňového odpadu 
kategorie ostatní (O) i nebezpečné 
(N) na skládky. Fyzické osoby, 
oprávněné k podnikání, a právnic-
ké osoby zasažené povodní jsou 
povinny platit poplatek za ukládání 
povodňového odpadu (kategorie 
O i N) na skládky.

Nebezpečný odpad
Netříděný odpad vzniklý při 

povodni je doporučeno přednost-

ně zařazovat pod katalogové číslo 
odpadu 20 03 99 kategorie ostatní 
(O)! Pouze v ojedinělých přípa-
dech v kategorii O/N. Z důvodů 
předběžné opatrnosti má být 
s tímto odpadem kategorizova-
ným jako ostatní manipulováno 
jako s nebezpečným odpadem. 
Odpad je předáván k odstranění 
oprávněné osobě podle zákona 
o odpadech (odpadářské firmy) 
a je ukládán na skládce ostatních 
odpadů nebo spalován ve spalov-
ně komunálních odpadů. 

Kontaminace vod
Povodňový odpad může být 

kontaminován ropnými nebo 
jinými nebezpečnými látkami, 
které se vyznačují škodlivostí 
na zdraví lidí a schopností uvol-
ňovat nebezpečné látky do ži-
votního prostředí. Také může 
být kontaminován patogenními 
mikroorganismy v důsledku pří-
toku nečištěných odpadních vod, 
v tom případě je zařazen jako 
odpad kategorie nebezpečný.

V případě podezření na konta-
minaci v důsledku blízkosti mož-
ných zdrojů kontaminace jsou 
učiněna opatření ke zjištění roz-
sahu a závažnosti kontaminace. 

Toto, stejně jako následné odstra-
nění, provádí osoba oprávněná 
k nakládání s odpady dle zákona 
o odpadech (odpadářské firmy). 
Nebezpečný odpad je spalován 
ve spalovně nebezpečných odpa-
dů nebo je ukládán na skládky 
nebezpečných odpadů.

Je-li to možné, je vhodné za-
jistit přiměřené třídění povodňo-
vých odpadů, alespoň částečnou 
separaci základních složek (kovy, 
dřevo, nebezpečný odpad, např. 
chemikálie, barvy, oleje, elektro-
odpady, lednice atd.). Vytříděné 
odpady mohou být zařazeny 
pod patřičné druhy odpadů dle 
Katalogu odpadů a do kategorie 
dle jejich vlastností. Poté jsou 
odpady předávány k odstranění 
oprávněné osobě dle zákona 
o odpadech.

Jak pracovat s odpadem
Povodňový odpad při manipu-

laci považujeme za potenciálně 
nebezpečný z hlediska infekčnosti, 
a proto je nutno používat patřičné 
ochranné pomůcky, nejíst, nepít 
a nekouřit. Z tohoto důvodu by 
neměly být dočasné mezideponie 
odpadů umístěny v blízkosti byd-
lišť občanů, sportovišť atd. Ke sní-
žení rizika je možno povodňové 
odpady prosypávat vápnem. 

Uhynulá zvířata a potraviny 
živočišného původu je nutno 
odstranit v asanačním ústavu. 
Manipulaci s kadávery musejí pro-
vádět odborné firmy, popřípadě 
armáda nebo hasiči. Svoz provádě-
jí sanační podniky nebo odborné 
firmy. Nakládání s těmito odpady 
je v působnosti veterinární správy. 

V případě nálezu sudů nebo 
kontejnerů s podezřelým nezná-
mým obsahem je nutno kontak-
tovat IZS. 

tomáš Chalupa, ministr 
životního prostředí 
a předseda Ústřední 
povodňové komise, navštívil 
během povodní neratovice 
a areál spolany. a ocenil 
tamější krizový štáb.

„Chtěl bych ocenit práci místního kri-
zového štábu. Podařilo se mu udržet chod 
obce na standardní úrovni. Jeho členové 

pracují bez přestávky od začátku povodní. 
Pan místostarosta Hrodek odvádí dobrou 
práci a na Neratovicích je to vidět,“ uve-
dl ministr Tomáš Chalupa. 

Zároveň ocenil i zaměstnance 
Spolany, kteří podle ministra 
udělali vše pro to, aby nedošlo 
k úniku nebezpečných látek 
a kontaminaci vod. 

„A udělali to i za cenu úplného odsta-
vení výroby. To je dobře,“ řekl ministr. 
V podobném duchu se vyjádřila 

i Česká inspekce životního pro-
středí. Ta například konstatovala, 
že s ohledem na povodňový stav 
byla postupně odstavena výroba 
v České rafinérské. A to i přesto, že 
zvýšená hladina neovlivnila provoz 
žádného zařízení v rafinerii Kralu-
py. K částečnému odstavení výroby 
došlo také ve Spolku pro chemic-
kou a hutní výrobu, v Kovošrotu 
Děčín, v lovosické Lovochemii 
a v Chemotexu Děčín. 

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Ministr ocenil Neratovice i Spolanu

Finanční rámec na období let 2014 až 2020

Jménem ministra životního 
prostředí tomáše Chalupy 
předal koncem června první 
náměstek ministra životního 
prostředí Martin Frélich 
ceny za vynikající diplomové 
práce s přínosem pro 
životní prostředí. Významná 
událost se odehrála v aule 
České zemědělské univerzity 
v Praze (ČZU).

Cenu získali Ondřej Vosátka 
(technická fakulta) za studii 
o využití malého anaerobního 
fermentoru pro zpracování 
odpadů organického původu 
z domácností, Monika Franková 
(provozně ekonomická fakulta) 
za diplomovou práci věnovanou 
hodnocení hospodářského a soci-
álního rozvoje Jindřichohradecka 
a Jihlavska, Dita Hajdová (fakulta 
agrobiologie, potravinových a pří-
rodních zdrojů) za práci zaměře-
nou na problematiku existence 
vlka obecného, medvěda hnědého 
a rysa ostrovida ve volné přírodě 
ČR, Michal Štěpánek (fakulta 
lesnická a dřevařská) za architek-
tonické řešení dřevěného kruhové-
ho domu, Roman Šigut (fakulta 
životního prostředí) za výzkum 
uplatnění biocharu k odstraňová-

ní mědi ze syntetického a půdní-
ho roztoku a Tereza Hankeová 
(fakulta tropického zemědělství) 
za výzkum zemědělských aktivit 
v městských či příměstských 
oblastech města Hue ve Viet-
namu. Cena ministra byla letos 
udělena poprvé a je udílena pouze 
na ČZU, a to maximálně jednomu 
absolventovi z každé fakulty. 

Hlavním kritériem výběru 
je přínos diplomové práce pro 
ochranu životního prostředí. 
Dalším důležitým kritériem je 
vědecká hodnota a formální 
stránka práce. Návrhy diplo-
mových prací pro udělení Ceny 
ministra Tomáše Chalupy 
předkládá ministerstvu životního 
prostředí vedení jednotlivých 
fakult prostřednictvím rektorátu 
ČZU. Součástí ministrovy ceny je 
finanční ocenění, které činí 15 000 
korun pro každého z oceněných 
absolventů. „Ceny ministra životního 
prostředí Tomáše Chalupy jsou pro naše 
absolventy velmi prestižní záležitostí. 
Jsem rád, že je letos obdržely diplomové 
práce, jejichž odborné poznatky lze přímo 
využít v praxi,“ řekl rektor ČZU 
Jiří Balík s tím, že péče o životní 
prostředí a rozvoj venkova není 
jen obsahem určitých předmětů, 
ale integrální součástí České 
zemědělské univerzity a jejího 
dlouhodobého nasměrování. 

Zástupci Evropské unie 
dosáhli dohody v otázce 
takzvaného víceletého 
finančního rámce na období 
2014 až 2020. Dohoda je 
pro stanovení rozpočtů 
operačních programů 
ve všech unijních zemích 
včetně České republiky 
rozhodující. Klíčová je proto 
i pro rozpočet budoucího 
programu zaměřeného 
na životní prostředí v Čr.

„Tato shoda je mimořádně významná 
a přichází zhruba pět minut po dvanácté. 
Půl roku před startem nového sedmiletého 
rozpočtového období jsou konečně známa 
pravidla hry, podle kterých se bude hrát,“ 
říká na stránkách deníku E15 
ekonom Petr Zahradník, který 
se Evropskou unií dlouhodobě 
zabývá. 

Podle Zahradníka ovšem bývá 
zvykem, že finanční perspektiva 

je schválena alespoň rok před 
startem následujícího období. 
Důležité však je, že navazující 
články finančního řetězce na ná-
rodních, regionálních i odvětvo-
vých úrovních již znají definitivní 
parametry, podle kterých budou 
moci připravit potřebné progra-
mové dokumenty.

Čistá pozice
„Nový rozpočtový rámec má současně 

také dodatečný význam pro zemi našeho 
typu, zemi stále podprůměrně vyspělou, 
nyní navrch těžce potrefenou recesí. 
Můžeme prostřednictvím takzvané čisté 
pozice vůči rozpočtu EU využívat evrop-
ské zdroje jak na prorůstová opatření, 
tak na dlouhodobě zaměřené projekty 
orientované na zvýšení ekonomického 
potenciálu naší země. Především jde 
o oblasti podpory konkurenceschopnosti, 
výzkumu a vývoje či infrastruktury,“ je 
přesvědčen Zahradník.

Tvrdí, že nový rozpočto-
vý rámec je ve srovnání s tím 
předchozím v lecčems podobný, 

ale v mnoha věcech radikálně 
jiný. Podobná je jeho relativní 
ekonomická váha i struktura jeho 
kapitol; radikální odlišnost se 
projevuje ve skladbě podporo-
vaných priorit, v míře solidarity 
uvnitř Evropské unie a také v za-
vádění nových postupů.

90 procent výdajů
Na podporu konkurence-

schopnosti a růstu v čele s ko-
hezní politikou a strukturálními 
fondy na zemědělství a na rozvoj 
venkova bude podobně jako 
dosud mířit asi 90 procent 
výdajů rozpočtu. Změna spočívá 
v orientaci a způsobu rozdělování 
podpory. Slabší roli bude hrát 
hledisko vyrovnávání rozdílů 
v rámci Evropy. Posílí se důraz 
na podporu návratně zaměřených 
aktivit, jejichž přínos bude muset 
být lépe měřitelný a zdůvodněný. 
Měl by se významně setřít rozdíl 
mezi západní a východní částí 
Evropy, co se týče velkorysosti 

podpory. „Přiznejme si, že končící 
období bylo pro země našeho typu více 
než štědré. Nové principy rozdělování 
peněz výrazně zvednou kvalitativní laťku 
dostupnosti podpory,“ upozorňuje 
Petr Zahradník

Pozice ČR
Česko se z pohledu absolutní 

částky nachází podle Zahradníka 
v rozporuplném postavení. Ga-
rantovaná částka oproti nynějšku 
výrazně poklesne, přibližně o 6,5 
miliardy eur. „Na straně druhé se 
nám otevírají možnosti využívání fondů 
v oblastech dosud prakticky nedotčených. 
Konečná bilance je v rukou českých 
žadatelů, úředníků a politiků. Nový 
rozpočet nám umožňuje být v pozici čistých 
příjemců, což je v nynějším stavu naší eko-
nomiky významné privilegium,“ uzavírá 
Petr Zahradník, který v součas-
nosti působí jako hlavní ekonom 
společnosti Conseq Investment 
Management a je členem NERV, 
poradního ekonomického organu 
vlády ČR.

Lidé mohou znovu žádat 
o kotlíkové dotace
První společná výzva pro 
celou Českou republiku 
a celkově už čtvrtá výzva 
Ministerstva životního 
prostředí pro podávání 
žádostí o výměnu kotlů 
počátkem července 
odstartovala. 

Jen za první hodinu požádalo 
o ekologický kotel v podatelně 
krajského úřadu v Ostravě 12 
zájemců, v průběhu celého dne 
více než padesát. 

„V prvních třech výzvách, které byly 
určené výhradně pro Moravskoslezský 
kraj, jsme investovali 100 milionů ko-
run, což je asi 2 300 nových kotlů a 230 
tun prachu, který nešel do ovzduší,“ 
uvedl ministr životního prostře-
dí Tomáš Chalupa. 

Pro čtvrtou výzvu Morav-
skoslezský kraj a Ministerstvo 
životního prostředí společně 
uvolnily 60 milionů korun. Polo-
vinu této částky dá kraj, druhou 
ministerstvo. Lidé mohou získat 
až 50 procent částky na pořízení 
nového kotle.

„Když to zase přepočítáme, tak 
díky těmto penězům zbavíme prostředí 
dalších 200 tun prachu,“ doplnil 
Chalupa.

Čtvrtá výzva kotlíkových 
dotací, do níž se mohou přihlásit 
všechny kraje České republiky, 
přináší proti předchozím výzvám 
i některé novinky, mezi něž patří 
například rozšíření typů podpo-
rovaných kotlů o kotle zplyno-
vací a plynové. Byla upravena 
také výše dotace, a to v závislosti 
na typu podporovaného kotle. 
Novinkou je i seznam podporo-
vaných kotlů, který bude zveřej-
něn na webu SFŽP ČR.

„Dotační program se zaměřuje 
především na obyvatele, kteří provozují 
již nevyhovující kotle na tuhá paliva, 
které budou muset v průběhu několika 
let stejně vyměnit. Tento program jim 
dává šanci učinit tak včas a s výrazně 
nižšími náklady,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana kraje Daniel Havlík. 
Lidé mohou o dotace žádat v Os-
travě a Třinci.

Poprvé udělena cena ministra
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Každá obec zná, kam bude sahat hladi-
na při dvacetileté nebo padesátileté vodě. 
Povolovat v ní novou zástavbu je hloupost. 
Tomu bychom měli bránit. Nese to ale 
s sebou složité situace. Majiteli parcely, která 
stojí mezi domy starými sto let, se bude těžko 
vysvětlovat, že na ní nesmí nic postavit kvůli 
povodním. I v Praze navíc vznikaly projekty 
v záplavových územích postavené tak, aby 

je voda neohrozila. Do budoucna ale určitě 
budeme všichni tvrdší. Stát, kraje i obce.

Vyznívá to tak, že ti, kdo vlastní některé 
nemovitosti u vody, mají smůlu.

To je jiná otázka, co s těmi domy udělat. 
Máme je vykoupit, lidi odstěhovat, pozem-
ky zarovnat a udělat tam parky? Tvrdím, že 
nelze postupovat podle jednotného plánu. 

Kdybychom vycházeli z rozlivných území 
v Českém Krumlově, budeme bourat domy. 
Máme to udělat? V pražském Dolním Sedlci, 
kde ti lidé žijí po generace, byli fatálně zapla-
veni v roce 2002 i nyní. Každé jarní tání jim 
vyplaví krám, ale neměl bych tu odvahu jim 
navrhnout, ať se někam odstěhují. 

Nebylo by to lepší pro ně i pro městský 
rozpočet?

Nikdy nezapomenu, jak jsem jako starosta 
Prahy 6, pod kterou tato obec spadá, při 
povodni šel dveře od dveří a říkal jim, že je 
to hloupé, ale za hodinu se musí evakuovat. 
Nikdy nezapomenu na to, jak hledali, kde 
mají fotku babičky, aby si ji odnesli. Chtěl 
byste jim život přervat natrvalo? 

Musel jste letos jako šéf protipovodňové 
komise některé starosty postavit do latě?

To víte, že se vymlouvají na kdeco, a mně 
to vadí. Říkám jim, ať mi ukážou rozpočet, 
a já jim přesně najdu místo, kde mají na dané 
opatření peníze. 

Zaujal vás naopak výkon nějakého starosty?
Nechci se nikoho dotknout, ale když jsem 

se díval na starostu Patrika Rolla z Lužce nad 
Vltavou, nechápal jsem. Čtyřikrát po sobě se 
mu situace v obci nikoli zlepšovala, ale zhor-
šovala. Všichni ostatní hlásili, jak jim opadá 
voda, ale jemu se provalila další hráz a musel 
evakuovat další ulici a ještě se to opakovalo. 
Viděl jsem ho, jak na lodičce s pádlem projíž-
děl obcí, aby viděl, jak to tam vypadá. Oprav-
du si máknul. Pro mě jde o jednoho z hrdinů 
povodní, ale platí to i pro většinu z osmi set 
starostů, kteří se s velkou vodou potýkali. 

Tomáš Chalupa: Protipovodňovou ochranu musíme efektivně dobudovat
Ministr životního prostředí tomáš 
Chalupa představil dva dotační 
programy ve prospěch zmírnění 
následků povodní. Prvním je program 
rychlá pomoc a příjemci dotace jsou 
obce zasažené povodněmi, maximální 
výše dotace pro obce činí 200 tisíc 
korun. Druhý program podporuje 
výměnu kotlů a je určen územně 
samosprávným celkům a fyzickým 
osobám. Celkem je připraveno 100 
milionů korun. Lidem postiženým 
povodněmi nabízí podporu i program 
nová zelená úsporám 2013.

PRIORITNí OsA 1 OPŽP
Operační program Životní prostředí 
v letech 2007–2013 vyčlenil prostředky 
ve výši téměř dvou miliard eur na podporu 
projektů na zlepšení stavu povrchových 
a podzemních vod, na zlepšení jakosti 
a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, 
na snížení obsahu nebezpečných látek 
ve vodách a na snížení rizika povodní, 
například na výstavbu či rekonstrukce čis-
tíren vod, kanalizací, úpraven vod. V rámci 
prioritní osy jedna tak byly podporovány 
tyto oblasti: oblast podpory 1.1 – Snížení 
znečištění vod, oblast podpory 1.2 – Zlep-
šení jakosti pitné vody, oblast podpory 1.3 
– Omezování rizika povodní.

Alokace prostředků v programu Rychlá 
pomoc činí v jeho první výzvě 30 milionů 
korun. Nejvyšší dotací pro obce je 200 tisíc 
korun. Z důvodu rychlého čerpání finančních 
prostředků je obcím umožněno získat na do-
taci mimořádně 100% zálohu.

„Podpora je zaměřena ryze prakticky. Směřovat 
bude na nákup vysoušečů, maximálně deset tisíc korun 
za jeden kus, čisticí stroje Wap, maximálně deset tisíc 
korun za kus. Podpora bude také směřovat na nákup 
pytlů na odpad, kbelíky a nářadí, jako jsou lopaty, 
hrábě, krumpáče, kolečka, sekery a podobně. V tomto 
případě počítáme s maximální výši dotace 30 tisíc korun 
na žadatele,“ uvedl ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa. 

Žádosti je možné podávat do konce srpna. 
Obce mohou žádosti podávat prostřed-
nictvím datové schránky (favab6q) nebo 
písemně na adresu Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Dotace na kotle
Druhý z programů se zaměřuje na výmě-

nu kotlů a programu mohou využít územně 
samosprávné celky a fyzické osoby. V případě 
obcí bude výše podpory záviset na instalova-
ném výkonu kotle (17 500 Kč/1 kWt), u fy-
zických osob bude rozhodující druh paliva 
a emisní třída (od 18 000 korun u plynového 
kotle a až 72 000 korun u kotle na tuhá paliva 
dosahujícího čtvrté emisní třídy, plus podpo-
ra na instalaci 10 000 korun). 

Žádosti v rámci této výzvy je možné po-
dávat dokonce srpna. Územní samosprávné 
celky mohou žádosti podávat přes datovou 
schránku (favab6q), fyzické osoby e-mailem 
na adresu povodne2013.kotle@sfzp.cz nebo 
prostřednictvím krajských pracovišť Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Programem na výměnu kotlů pro lidi po-
stižené povodněmi však snahy Ministerstva 
životního prostředí nekončí. Myšleno na ob-
čany ze zaplavených obcí bylo i při přípravě 
programu Nová zelená úsporám 2013. 

„Žadatelé, kteří byli zasaženi povodněmi, budou mít 
možnost žádat za zvýhodněných podmínek. Například 
budou mít vyšší míru podpory na zateplení a výměnu 
oken o 20 procent,“ uvedl ministr životního pro-
středí Tomáš Chalupa.

A nejen to, v rozhovoru pro zpravodajský 
časopis Týden se vyjádřil v tomto duchu: „Lidi 
stejně nezajímá, že se politici hádají jak pitomci. (…) 
Lidé teď mají úplně jiné starosti než poslouchat bláznivé 
politiky, jak se předhánějí, kdo z nich je větší pitomec.“

Část rozhovoru Tomáše Menschika s mi-
nistrem životního prostředí Tomášem Chalu-
pou v časopisu Týden, pasáž, která se věnuje 
nedávným povodním v ČR, si dovolujeme 
přetisknout.

Všiml jste si kdekoli v zaplavených oblastech 
nějakého lajdáctví?

Jde o to, jak definujete lajdáctví. 

Mluví se o Bechyni, kde stavěli bariéry snad 
po pás ve vodě a starosta se pak snažil svést 
vinu na projektanta hrází.

Je pravda, že jsou situace, kdy povodeň 
umíte předpovědět dva dny dopředu, jindy to 
můžete udělat s dvouhodinovým předstihem, 
někdy vám nestačí dvacet minut. O víkendu 
(8.–9. června, pozn. red.) jsem byl v Dolanech 
na Kladensku. Potok široký jako normální 
stůl se proměnil v řeku širokou 40 metrů. 
Neměli pomalu ani těch dvacet minut, aby 
stihli reagovat. Živice na hlavní komunikaci 
se během chvilky srolovala jako papír. S tím 
nic neuděláte. Nad tím jsou zoufalí všichni. 
Hydrologové i meteorologové to neumějí 
lidem říct dřív. 

Všechno o povodních šlapalo stoprocentně?
To netvrdím, ale o lajdáctví se hovořit 

nedá. Ani nepřijímám kritiku Povodí Vltavy, 
že vypouštělo Vltavu dříve nebo později. Při 
této povodni se jim víceméně povedl zázrak. 
Dokázali skloubit přehrady s kulminující 
Berounkou a neregulovanou Sázavou, a to 
všechno v době, kdy v Praze ještě nestály 
bariéry. 

Neoddávala se lajdáctví vláda, a to dlouho-
době? Proč je státní mašinerie tak těžkopád-
ná, že Zálezlice neměly dostavěné hráze ani 
jedenáct let od poslední pohromy? Ve Veselí 
nad Lužnicí je dokonce začali budovat tepr-
ve tři měsíce předtím, než je letos spláchla 
voda.

Ne ve všech případech je investorem proti-
povodňových opatření stát. Spíše se přiklá-
ním k tomu, aby to nebyl stát. Nemám k dis-
pozici materiály o Zálezlicích ani o Klech, 
abych věděl, kde vznikl problém a kdo byl 
ten, co blokoval situaci. Také jsem slyšel, že 
nebyla čistá koryta potoků, protože práce 
blokovalo Ministerstvo životního prostředí. 
Teď budeme všechno analyzovat. Ze zákona 
máme tři měsíce na to, abychom hodnotili 
průběh povodně. Totéž čeká povodňové 
komise v obcích. 

Jak se z toho poučíte?
Protipovodňovou ochranu musíme efektiv-

ně dobudovat. V Praze vznikla bez přispění 
státu, což je unikum. Když se Pražané po-
jedou podívat na obdobné bariéry po světě, 
zjistí, že se nemají za co stydět. Jako občan 
šestého obvodu tvrdím, že bychom hráze rádi 
měli ještě v Podbabě, na Šáreckém potoku. 
Neví se, co bude se Sedlcem, ale když se po-
dívám na sedmnáct kilometrů hrází v Praze, 
vidím kus práce. 

Zažil jste jako starosta, jak Praha fungovala 
bez hrází?

Naprosto přesně. V roce 2002 jsme byli 
rádi, že jsme sehnali jednu avii a pytle. Přijeli 
jsme do pískovny a řekli jim, že zabavujeme 
písek. V první chvíli nevěděli, jestli na nás 
nemají zavolat policii. 

Teď se mluví o nových hrázích a nových 
zákonech. Můžete s jejich pomocí zabránit 
obcím stavět v záplavových územích?

TOMáš CHALuPA (39) Ještě předtím, než dokončil práva na Univerzitě Karlově, 
se začal živit jako novinář. Nejprve ve Večerníku Praha, poté v Denním Telegrafu. V roce 
1997 se stal zástupcem šéfredaktora. Z tohoto postu zamířil na Úřad vlády, kde působil 
jako mluvčí Václava Klause. Strakovu akademii opustil zároveň s premiérovým pádem. 
Do ODS vstoupil, jakmile dosáhl osmnácti let, postupně stoupal ve stranické hierarchii. 
Na volenou funkci poprvé dosáhl v roce 1998, kdy se stal zastupitelem a radním v Praze 6. 
Později vystřídal ve funkci starosty tohoto obvodu Pavla Béma. V roce 2011 se stal minist-
rem životního prostředí, o rok později si ho ODS zvolila za místopředsedu. Tomáš Chalupa 
je ženatý a má tři děti.

„
Podpora je zaměřena 
ryze prakticky. Směřovat 
bude na nákup vysoušečů, 
maximálně deset tisíc korun 
za jeden kus, čistící stroje 
Wap, maximálně deset tisíc 
korun za kus. Podpora bude 
dále směřovat na nákup 
pytlů na odpad, kbelíky 
a nářadí, jako jsou lopaty, 
hrábě, krumpáče, kolečka, 
sekery a podobně. 
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K tomu, aby voliéry vyplnily 
prostor bývalého lomu, vedla 
dlouhá cesta. Na jejím počátku 
si František Krejčí, bývalý ředitel 
NP a CHKO Šumava, přál, aby 
byl zpracován záměr zoologic-
kého programu, který by měl 
za úkol naučně populární formou 
představovat divoká zvířata žijící 
na území šumavského národního 
parku a chráněné krajinné oblasti. 

„Dostal jsem za úkol naplnit tuto 
prázdnou schránku zatím neznámých 
projektů, které se týkaly téměř celého území 
parku, a předložit je v podobě dlouhodo-
bého projektového záměru,“ vzpomíná 
Miloš Juha. 

Výsledek je vskutku úctyhod-
ný. Když máte štěstí, v sováriu 
vám nad hlavami poletují zhruba 
dvě desítky různých sov. Součástí 
informačního centra Bubo bubo 
jsou i expoziční panely a pozoro-
vací kukátka, kterými je možné 
sledovat i takové detaily ze života 
sov, jako jsou hnízdění a přijímá-
ní potravy. V prostorách vstupu 
do voliér najdete tabule s detail-
ními informacemi o prezento-
vaných druzích sov, bezplatně 
zapůjčených ze zoologických 
zahrad v Hluboké nad Vltavou 
a v Plzni, a se zajímavostmi 
z jejich života. Uvnitř voliér lze 
pozorovat výra velkého, puští-

ka bělavého, kalouse ušatého, 
puštíka obecného, sýce rousného, 
sovu pálenou a poštolku, později 
k nim přibude i sovice sněžní. 
Chloubou informačního centra 
je metr vysoká, ze dřeva vyte-
saná sova, u níž začíná dřevěná 
povalová stezka s rozšířenými 
pozorovacími místy, která spojuje 
jednotlivé voliéry. Vlastní voliéry 
jsou zavěšeny na lanové kon-
strukci s dřevěnou jehlanovitou 
podporou v maximální výšce 
kolem 15 m. U vstupu do sovích 
voliér jsou expoziční panely 
s informacemi o sovách, které 
na Šumavě žijí. Za povšimnutí 
stojí panel věnovaný úspěšnému 
reintrodukčnímu projektu, který 
se týká puštíka bělavého, jedné 

z našich největších a zvláště 
chráněných sov. V areálu je 
i dětské hřiště s houpačkami a se 
skluzavkou a také dva kotce pro 
psy, kterým je vstup do voliér 
pochopitelně zakázán.

Krok do neznáma
S odstupem času se dnes někte-

ré kroky v počáteční fázi projektu 
zoologického programu mohou 
jevit jako triviální, ale to je pocit 
skutečně jen zdánlivý. V historii 
národního parku nic takového 
ještě nikdy nevzniklo, a proto to 
byl velký krok do neznáma.

„Jednou z prvních otázek byl název 
projektu, který by vystihoval všechny 
do budoucna zamýšlené projekty a navíc 
je nějak logicky spojoval,“ přibližuje 
Miloš Juha. 

Když byl projekt pojmenován 
jako zoologický program, následo-
vala příprava jednotné prezentace, 
loga projektu, materiálů a vůbec 
jednotného obrazu projektu. Pak 
přišlo na řadu vytipování jednot-
livých lokalit a jejich návaznosti 
na konkrétní zvířata, která na Šu-
mavě žijí. To nebyl vůbec jedno-
duchý úkol, neboť splnit potřebné 
požadavky v národním parku je 
pochopitelně mnohem náročnější 
než mimo chráněné území. 

„Například co se umístění jednotli-

vých projektů týče, řešil jsem je kromě 
vlastníků také se státní správou. Než 
došlo ke shodě na architektonické otázce 
a vlastnímu zasazení do terénu, uběhl 
více než rok, během kterého jsem absol-
voval několik desítek jednání,“ uvádí 
Juha příklad jednoho z mnoha 
úskalí, která musel na cestě 
za úspěšnou realizací projektů 
zoologického programu zdolat. 
Trvalo to několik měsíců, ale 
nakonec byl Juhův průkopnický 
projektový záměr zpracován 
i schválen a zahrnut do plánu 
péče o národní park. 

„Dobrým a trvale potřebným bodem 
u takovýchto dlouhodobých projektů, kte-
rý nelze opomenout ani podcenit, je jeho 
provázanost i návaznost na zájmy obcí, 
které na území realizace projektů leží. 

Takové spojení přináší každému projektu 
větší podporu,“ připomíná.

Havárie na poslední chvíli
Žádost o dotaci na sovárium 

zpracovával dvakrát. Poprvé 
ji podal v listopadu 2008, ale 
v dubnu 2009 byla zamítnuta pro 
nesplnění některých požadavků. 
Po roce, v listopadu 2009, o ni 
požádal znovu. Tentokrát již 
byla akceptována a v červnu 2010 
obdržel rozhodnutí o přidělení 
finančních prostředků. Výběrové 
řízení poté vyhrála společnost 
Lesostavby Třeboň., která voliéry 
vybudovala. Jako každá reali-
zace rozsáhlejší investice se ani 
stavba sovích voliér neobešla bez 
problémů. 

Velké soví voliéry stojí 
v Borové Ladě na Šumavě. 
„Nejdříve jsme pro ně hledali 
místo. O bývalém lomu 
na těžbu kamene mi řekl 
kolega. Když jsem se tam 
došel podívat, viděl jsem 
vhodný biotop. Teprve až 
později jsem se dozvěděl, 
že tam několikrát před 
tím zahlédli výra velkého,“ 
říká o lokalitě Miloš Juha, 
vedoucí Zoologického 
programu nP a CHKO 
Šumava. 

Tam, kde létají sovy

„Když to nejsou zásadní problémy, 
musíte je vnímat jako běžnou součást každé 
realizace. Řeší se průběžně a nepřinášejí 
nic zvláštního. U sovích voliér se rozsah 
problémů mnohonásobně zvětšil tím, že 
jsme zahájení jejich provozu museli posu-
nout o celý jeden rok,“ vzpomíná. 

Tento posun způsobila havárie 
ocelové konstrukce, která vznikla 
těsně před předáním dokončené 
stavby. Miloš Juha proto odmítl 
stavbu převzít a následoval rok 
plný nepříjemných jednání a pra-
cí. Dodavatel nakonec konstrukci 
rozebral, opravil a znovu sestavil, 
tak aby plnila všechny požadavky, 
které byly zadány na počátku 
projektu. 

„Dalšími problémy, které projekt 
provázely, se už nechci zabývat. Uzavřel 

bych to s tím, že když je konec dobrý, tak je 
všechno dobré,“ říká Juha. Soví vo-
liéry byly pro veřejnost otevřeny 
v květnu 2013.

Kvalitní analýza 
Miloš Juha je od počátku 

autorem celého projektového 
záměru Zoologického programu 
NP a CHKO Šumava a stejně 
tak je autorem a spoluautorem 
velkého množství analýz určují-
cích budoucí směr a dlouhodo-
bou udržitelnost zamýšlených 
projektů. 

„Při zpracovávání analýz vás napa-
dají další otázky, bez nichž často ani nelze 
pokračovat,“ vyzdvihuje důležitost 
mnohdy nezáživné práce na po-
čátku projektového záměru. 

„Na začátku projektu, kdy jej 
potřebujete rychle posouvat k realizaci, 
vás zpracovávání nejrůznějších analýz mi-
mořádně zdržuje a zatěžuje,“ přiznává, 
ale okamžitě dodává, že později 
je všechny velmi ocenil. Nastalo 
totiž poměrně dlouhé období, kdy 
musel zodpovídat množství otá-
zek všech stran zainteresovaných 
do projektu. 

„Možná, že správně zpracovaná 
analýza se správnými závěry je jeden z klí-
čových bodů pro dlouhodobou udržitelnost 
projektu,“ zamýšlí se Juha. 

Většina autorů investičních 
projektů si totiž podle Juhy přeje, 
aby jejich projekty dlouhodobě 
vynikaly. 

„V případě zoologického programu 
jsem k dlouhodobé udržitelnosti také přímo 

úměrně vztahoval výši investice do jednot-
livých projektů,“ dodává. 

Více hlav více ví
V době zrodu zoologického 

programu Juha přemýšlel, jak 
celý projekt nastavit, aby vznikly 
zajímavé a dlouhodobě per-
spektivní projekty, které by byly 
přínosné pro veřejnost a zároveň 
pro ochranu přírody. Prezentace 
zvířat je podle Juhy sama o sobě 
velmi náročná a vyžaduje velkou 
zodpovědnost. 

„Ovšem pouhá prezentace mi pro celý 
projekt nepřipadala dostatečná, protože 
jsem si byl vědom i dalších důležitých 
témat ochrany přírody, která se dobře hodí 
do národního parku a zároveň se dají 
dobře propojit se zvířaty. Zamýšlel jsem 

Když máte štěstí, v sováriu vám nad hlavami 
poletují zhruba dvě desítky různých sov. součástí 
informačního centra Bubo bubo jsou i expoziční 
panely a pozorovací kukátka, kterými je možné 
sledovat i takové detaily ze života sov, jako jsou 
hnízdění a přijímání potravy.
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se nad životem zvířat v přírodě a jaké je 
jejich celkové působení na životní prostředí 
ve srovnání s člověkem. Z toho jsem za dob-
ře uchopitelné vyhodnotil získávání energie 
z alternativních zdrojů a její případné 
úspory,“ říká Juha. 

Dodává však, že provést celý 
projekt od prvotní myšlenky 
po vlastní realizaci by byl pro 
jediného muže úkol 
vpravdě nadlidský. 
A tak se obklopil lidmi, 
kteří mu s nejrůzněj-
šími fázemi projektu 
pomohli. Už na sa-
mém počátku požádal 
některé odborníky, zda 
by se na zoologickém 
programu nechtěli po-
dílet, a mnoho z nich 
mu vyšlo vstříc. S je-
jich svolením vytvořil 
takzvanou externí skupinu, jejímiž 
členy jsou odborníci na různé 
chovy zvířat. Externí skupina se 
od počátku scházela a setkání 
odborníků vždy přinesla cenné 
rady v diskuzích nad jednotlivými 
projekty. 

Těžko dosažitelný soulad
Ale bylo to náročné. „Při 

dokončování projektu je příznivé, když 
nemusíte některé věci doplňovat z vlastních 
zdrojů. Během realizace totiž často přijdete 
na nějakou drobnost, kterou se opomenulo 
do projektu zahrnout. Právě v této části je 
nejdůležitější role manažera projektu. Pro-
jektanti jsou schopni projekty velmi pečlivě 
zpracovat, ale komplexnost projektu zná 
pouze jeho zadavatel, který ví, jak bude 
projekt využíván v místních podmínkách 

a jaká bude jeho kontinuita,“ vysvětluje 
Juha. 

NP a CHKO Šumava má 
v tomto ohledu velkou výhodu: 
konkrétní biotopy. Když byl vy-
tvořen seznam atraktivních zvířat, 
která budou v rámci zoologického 
programu prezentována, hledal se 
pro ně správný biotop. 

„Mimořádně potřebný je celkový 
soulad, a někdy je složité jej docílit,“ 
přibližuje problematiku vzniku 
zoologického programu jeho 
vedoucí. 

Ne každý biotop je snadno pří-
stupný a ne každý vhodný biotop 
je současně ve vlastnictví Správy 
NP Šumava. „V tomto ohledu se cílevě-
domá práce vyplácí, a to i finančně.  
Například v zoologických zahradách je 
často finančně nejnáročnější vybudovat 
právě příslušný biotop. U nás biotopy 
máme, ale nesmíme je při realizaci zničit,“ 
tvrdí Juha. 

V zoologickém programu 
postupně vzniká nebo již vzniklo 
několik jednotlivých projektů, 
které jsou spolu buď využitím 
v jednotlivých ročních obdobích 

propojené, nebo spadají do spo-
lečných tematických okruhů. 
K nim patří sruby pro pozorování 
jelenů ve volné přírodě, ekologic-
ké centrum stanice pro handicapo-
vaná zvířata v Klášterci u Vimper-
ka, návštěvnické centrum Kvilda, 
návštěvnické centrum Srní a právě 
soví voliéry v Borové Ladě. 

Výjimečná 
příležitost

Informační 
centrum, soví 
voliéry v Boro-
vé Ladě, jsou 
projektem, kte-
rý je výjimečný 
rozsahem. To 
proto, že přes 
celý bývalý lom 
na těžbu kame-

ne byla vybudována konstrukce, 
díky které se využilo skutečně 
velkého prostoru. Mimořádně 
velké voliéry umožňují přelety 
jednotlivých sov. 

„Návštěvník voliér tak může pozorovat 
sovy při letu, což v Čechách nabízí jen málo 
projektů,“ vysvětluje Miloš Juha. 

Výjimečné jsou i tím, že prostor 
voliér je věnován právě sovám, 
s nimiž se návštěvník přírody 
běžně nesetká, neboť aktivní jsou 
především v noci. 

Miloš Juha měl se žádáním 
o dotace předchozí zkušenosti 
z minulých let, kdy zpracoval 
množství jednoduchých žádostí 
na jednodušší projekty. I veškeré 
podklady pro zpracování žádosti 
o dotaci zpracovával sám. Říká, že 

NáVRAT PušTíKA BěLAVéHO

výhodou mu v tom byla znalost 
Operačního programu Životní 
prostředí, kterou postupem času 
získal nastudováním příslušných 
dokumentů Státního fondu život-
ního prostředí ČR. 

Ke znalostem přispěly i konzul-
tace se zaměstnanci fondu. Juha 
si pochvaluje, že vždy dostával 
včasné a přesné informace. 

„I Bene-fill se mi s odstupem času jeví 
jako jednoduchý a uživatelsky přátelský,“ 
hodnotí počítačový program urče-
ný k podávání žádostí o dotace. 

„Ovšem takhle jednoduše to vypadá, 
když máte za sebou několik projektů,“ 
dodává vzápětí. Při přípravě 
vycházel z implementačního 
dokumentu operačního programu 
a z nejrůznějších podkladů pro 
žadatele, které jsou na stránkách 
programu prezentovány. „První 
zkušenosti byly poměrně tvrdé,“ vzpomí-
ná a míní tím nejrůznější požadav-
ky státního fondu. 

Dalším problémem bylo 
podle Juhy najít a získat všechny 
potřebné dokumenty pro základní 
orientaci. 

„Stránky OPŽP i s odstupem času vní-
mám jako ne úplně přehledné. Myslím, že 
žadatelé by ocenili, kdyby neplatné a staré 
dokumenty byly v archivu a oni se jimi 
nemuseli zbytečně zabývat. Nejvhodnější 
by nejspíš bylo, kdyby dokumenty byly 
seřazeny chronologičtěji a jejich návaznost 
byla prezentována stejně jako při přípravě 
projektu,“ zamýšlí se. 

Za nejpracnější ve vlastním 
zpracování považuje přílohy, 
které zaberou velké množství 
času. Avšak doplňuje, že má-li 
žadatel vše připravené, samotné 
vypracování žádosti již není tak 
složité. Přesto Operační program 
Životní prostředí, co se týče admi-
nistrativy, považuje Juha za nej-
více náročný ze všech operačních 
programů. „Oproti jiným programům 
to mohou být i násobky času strávené 
administrací,“ konstatuje. 

Projekt dělá jeho manažer
K projektu takového typu, 

jakým jsou soví voliéry, je potřeba 
dodat i velké množství podkladů. 
Kromě těch, které jsou běžné pro 
každého žadatele, jsou to také 
podklady specifické pro národní 
park i předpisy týkající se ochrany 
divokých zvířat. Dobře zreali-
zovaný projekt však nejvíce stojí 
na práci projektového manažera. 

„Než se začne tvořit projekt, je nejdříve 
nezbytné, aby manažer projektu znal 
podrobně možnosti dotací, protože pak je 
možné, aby byl projekt ušit na míru a zá-
roveň aby předmětné stavby byly efektivně 
zrealizovány. Nedokážu si představit, jak 
by to dopadlo, kdybych přišel se záměrem 

majícím nižší dotaci než devadesát pro-
cent. V případě sovária bylo i o zbývajících 
kofinancovaných deseti procentech nutné 
dlouhodobě diskutovat se zainteresovaný-
mi stranami a vysvětlovat zřizovateli smysl 
a dopady projektu,“ přibližuje Juha 
zákulisí své práce na projektu 
sovích voliér v Borové Ladě. 

Teď už je to jednoduché
Provoz sovária je poměrně 

jednoduchý. Obnáší každoden-
ní prohlídku sítí jednotlivých 
voliér, neboť je nutné se ubez-
pečit, že nějaké dravé a divoké 
zvíře se přes noc nechtělo k so-
vám ve voliérách dostat. Musejí 
se dodržovat veškerá veterinární 
opatření a každá sova musí vždy 
dostat svůj denní přísun potravy 
v podobě den starých mrtvých 
kuřat. Aby si pečovatelé všimli 
případného zdravotního problé-
mu u některého z ptáků, jsou 
navíc nutné zkušenosti a určitý 
postřeh. A ošetřovatelé si musejí 
buď poradit sami, nebo požádat 
o pomoc veterináře. Velmi 
důležitou pro bezproblémový 
chod voliér je komunikace s ná-
vštěvníky. „A tu zvládá naše obsluha 
perfektně, takže doufám, že projekt 
bude přinášet více a více radosti,“ 
pochvaluje si Juha. 

Z Operačního programu 
Životní prostředí byly a budou 
na Šumavě financovány nejen soví 
voliéry v Borové Ladě, ale i další 
zmíněné projekty: Ekologické 
centrum stanice pro handicapova-
ná zvířata Klášterec, Návštěvnické 
centrum Kvilda a Návštěvnické 
centrum Srní. Stanice pro handi-
capovaná zvířata je již dokončený 
projekt, který si po roce provo-
zu může připsat řadu úspěchů 
spojených se záchranou zvláště 
chráněných živočichů. 

„Dobrým příkladem je rys ostrovid 
s hrozivými zraněními po srážce s automo-
bilem. Dnes se těší dobrému zdraví a úrazy 
nezanechaly na jeho pohybu pražádnou 
stopu,“ hrdě vypráví Juha. 

Další projekty by měly být 
zahájeny ještě v letošním roce, 
vše záleží na procesu výběrového 
řízení pro dodavatele. Miloš Juha, 
vedoucí zoologického programu 
a projektový manažer těchto 
projektů, tak postupně dokončuje 
poslední etapu, která byla v dlou-
hodobém projektovém záměru 
nastavena, a do konce současného 
dotačního období již pravděpo-
dobně další projekt nevznikne.

„Avšak nic bych definitivně neuzavíral, 
protože se nám rodí další projekt. Všechno 
však bude záležet na rychlosti přípravy, ale 
tu nejsem v tuto chvíli schopen odhad-
nout,“ uzavírá Miloš Juha. 

Projekt v číslech
Celkové náklady:  8 310 740 Kč
Celkové uznatelné náklady:  8 124 734 Kč
Celková výše podpory:  6 906 023 Kč

Uvnitř voliér lze pozorovat výra velkého, puštíka 
bělavého, kalouse ušatého, puštíka obecného, 
sýce rousného, sovu pálenou a poštolku, 
později k nim přibude i sovice sněžní. Chloubou 
informačního centra je metr vysoká, ze dřeva 
vytesaná sova, u níž začíná dřevěná povalová 
stezka s rozšířenými pozorovacími místy, která 
spojuje jednotlivé voliéry.

ECHO
OPŽP Želechovicím
Zbavit školní budovu karcinogen-
ního azbestu, zateplit její plášť 
a zároveň ještě zajistit výměnu 
tepelného čerpadla. To jsou úkoly, 
které si pro letošek naplánovali 
v Želechovicích nad Dřevnicí. 
Základní škola v Želechovi-
cích se skládá ze dvou budov 
propojených spojovacím krčkem. 
Starší z budov pamatuje rok 1949, 
mladší byla postavena v roce 
1982. Rekonstrukce školy by 
Želechovické měla přijít zhruba 
na dvacet milionů korun, třináct 
milionů z této částky pokryje 
dotace z Operačního programu 
Životní prostředí. 

spor o hřiště

V Knínicích na Blanensku má 
v areálu mateřské školy vzniknout 
přírodní hřiště. Některým rodi-
čům se to však nelíbí. Zda bude 
hřiště na světě, závisí na úspěchu 
žádosti o dotaci. Investice přesa-
huje dva miliony korun. Dotace 
z Operačního programu Životní 
prostředí by pokryla 90 procent 
nákladů. Někteří rodiče však ar-
gumentují, že děti budou špinavé 
a zvířata, jako morčata, králíci 
nebo včely, na hřiště nepatří. Vyja-
dřují obavy z přírodních nástrah. 
Jiní rodiče myšlenku přírodního 
hřiště naopak vítají. „Když jsem 
já byl špunt, tak jsem dostal 
spoustu žihadel, do rybníka jsem 
taky spadl, kohout mě prohnal až 
na skalku. Podle mě je myšlenka 
bezvadná,“ uvedl jeden z rodičů, 
který si však nepřál být jmenován. 

Zapojení univerzity
Akademici z ostravské Vysoké ško-
ly báňské zkoumají vlivy různých 
typů domácích topenišť na ovzdu-
ší i účinky průmyslu a jeho 
dopady. Nyní se jejich poznatky 
uplatní v praxi. „Dohodli jsme se 
s univerzitou na spolupráci. Jejich 
výzkumy nám poskytnou návod, 
jak v otázce ovzduší dále postu-
povat,“ uvedl ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa. Tech-
nická univerzita bude mít díky 
tomu širší přístup k podrobným 
datům o stavu ovzduší. Na zákla-
dě dohody s ministerstvem bude 
data univerzitě poskytovat Český 
hydrometeorologický ústav.

Puštík bělavý je nejvzácnější šumavskou sovou. Tato 
asi 60 cm velká sova s nápadně dlouhým ocasem je 
doma v severské tajze. Izolované populace puštíka 
bělavého ve střední Evropě jsou pozůstatkem jeho 
rozšíření na konci poslední doby ledové, zhruba 
před deseti tisíci lety. Tehdejší krajina Šumavy měla 
charakter tundry a lesotundry. Kromě Šumavy žije 
puštík bělavý v Karpatech a ve východních Alpách. 

Puštík bělavý je velice věrný svému teritoriu. Aktiv-
ně brání své hnízdiště před predátory, a dokonce 
i před člověkem. Při obraně mláďat může nezkuše-
ného nebo drzého vetřelce poranit.

Puštík bělavý bývá aktivní i ve dne, zvláště v době 
hnízdění. 

Na Šumavě hnízdil puštík bělavý až do první polovi-
ny 20. století, ale zejména vlivem pronásledování 
člověkem a úbytkem pralesovitých porostů vymizel. 
Poslední hnízdiště jsou známa z oblasti Boubína, 
ze Stožce, ze Želnavy, z Knížecích plání a také 

z Blanského lesa. Poslední doložené hlášení o jeho 
výskytu pocházelo v roce 1938 ze Žihobcí u Sušice. 

Od 70. let 20. století je puštík na Šumavě opět 
pozorován. Souvisí to s projektem opětovného vy-
pouštění, které začalo v národním parku Bavorský 
les. Do volné přírody tam v letech 1975–2005 bylo 
vypuštěno 212 mláďat odchovaných v zajetí. 

Úspěšnosti obnovení populace napomohl i pro-
jekt reintrodukce na české straně Šumavy, kde 
bylo v letech 1995–2010 postupně vypuštěno 
107 jedinců. Brzy po vypuštění první páry puštíka 
bělavého zahnízdily. Pro vytvoření životaschop-
né populace je důležitá ochrana pralesovitých 
porostů a ponechávání doupných stromů. Vhodné 
podmínky doplňuje také instalace sovích budek 
na vytipovaných místech. Dnes se odhaduje, že 
na Šumavě hnízdí a vyvádí mláďata již minimál-
ně 15 až 25 párů. Projekt reintrodukce puštíka 
bělavého pokračuje sledováním stávající populace 
a její životaschopnosti.



12

ČÍSLO 6 / ČERVEN 2013

13

ENVIDATAENVIDATA

Přehled schválených projektů a jejich finanční podpory a přínosů v rámci oblasti  podpory 1.3 – Omezování rizika povodní OPŽP dle krajů a okresů (k 14. 6. 2013)

Kraj 
Okres

Počet 
projektů

Celkové  
náklady 

 (Kč)

Celkové  
způsobilé 

výdaje  
(Kč)

Podpora  
Fondu  

soudržnosti 
(Kč)

Celková  
výše podpory 

(Kč)

Proplaceno 
celkem  

(Kč)

P
oč

et
 a

na
ly

zo
va

ný
ch

 p
ri

or
it

-
ní

ch
 p

ov
od

í z
 h

le
d

is
ka

 z
ad

rž
e-

ní
 v

od
y 

v 
kr

aj
in

ě 
a 

er
oz

e

P
oč

et
 d

ig
it

ál
ní

ch
 p

ov
od

ňo
vý

ch
 

pl
án

ů 
na

 ú
ro

vn
i k

ra
je

/o
b

ce
  

s 
ro

zš
íř

en
ou

 p
ůs

ob
no

st
í/

ob
ce

P
oč

et
 n

ov
ýc

h/
re

ko
ns

tr
uo

-
va

ný
ch

 h
lá

sn
ýc

h 
a 

m
ěř

íc
íc

h 
st

an
ic

 o
 s

ta
vu

 h
la

d
in

/p
rů

to
ků

Hlavní město Praha 10 688 738 700 673 671 859 572 621 080 606 304 673 142 675 458 122 0 0

Jihočeský kraj 19 188 504 062 180 781 032 153 663 876 162 702 927 21 865 701 1 66 23

České Budějovice 4 28 913 374 25 550 777 21 718 159 22 995 697 5 064 026 0 3 5

Český Krumlov 2 3 928 500 3 844 608 3 267 917 3 460 147 0 0 3 1

Jindřichův Hradec 3 6 736 626 6 582 006 5 594 705 5 923 805 0 0 3 7

Písek 2 5 986 836 5 811 112 4 939 445 5 230 001 2 717 798 0 50 5

Prachatice 1 2 643 840 2 607 840 2 216 664 2 347 056 0 0 2 1

Strakonice 1 15 257 682 15 257 682 12 969 030 13 731 914 13 580 507 0 0 0

Tábor 6 125 037 204 121 127 007 102 957 956 109 014 306 503 370 1 5 4

Jihomoravský kraj 38 150 000 207 133 479 103 113 457 238 120 131 193 21 703 046 6 31 31

Blansko 5 7 488 935 7 101 794 6 036 525 6 391 615 0 0 5 7

Brno-město 2 48 803 956 37 997 806 32 298 135 34 198 025 0 1 0 0

Brno-venkov 19 46 933 976 43 645 594 37 098 755 39 281 035 8 616 906 2 15 15

Břeclav 3 7 801 083 6 698 527 5 693 748 6 028 674 1 710 000 0 2 1

Hodonín 3 13 239 072 13 221 072 11 237 911 11 898 965 0 2 1 2

Vyškov 1 465 600 438 480 372 708 394 632 0 1 0 0

Znojmo 5 25 267 585 24 375 830 20 719 456 21 938 247 11 376 140 0 8 6

Karlovarský kraj 7 19 126 565 16 815 710 14 293 354 15 134 139 8 530 801 1 12 20

Cheb 2 4 038 666 3 996 001 3 396 601 3 596 401 2 664 836 0 2 3

Karlovy Vary 3 6 798 969 6 716 707 5 709 201 6 045 036 4 068 679 0 8 10

Sokolov 2 8 288 930 6 103 002 5 187 552 5 492 702 1 797 287 1 2 7

Královéhradecký kraj 33 195 458 045 182 509 437 155 133 020 164 258 492 58 420 711 5 72 54

Hradec Králové 7 100 408 091 88 897 903 75 563 218 80 008 113 42 509 042 0 22 14

Jičín 3 8 271 794 8 241 076 7 004 915 7 416 968 0 2 2 1

Náchod 5 39 203 928 38 666 502 32 866 526 34 799 851 10 174 357 2 27 9

Rychnov nad Kněžnou 9 24 103 083 23 773 263 20 207 274 21 395 937 2 035 789 0 9 14

Trutnov 9 23 471 150 22 930 693 19 491 089 20 637 623 3 701 522 1 12 16

Liberecký kraj 23 165 384 666 158 517 584 134 739 946 142 665 826 24 493 220 3 60 73

Česká Lípa 7 56 382 216 55 035 313 46 780 016 49 531 782 22 680 337 2 25 27

Jablonec nad Nisou 1 10 385 400 10 313 400 8 766 390 9 282 060 0 0 4 5

Liberec 11 76 642 153 71 323 574 60 625 038 64 191 217 1 812 884 1 26 33

Semily 4 21 974 897 21 845 297 18 568 502 19 660 767 0 0 5 8

Moravskoslezský  kraj 66 336 043 928 317 008 326 269 457 076 285 307 492 51 556 383 21 65 72

Bruntál 12 32 179 394 29 991 769 25 493 004 26 992 592 8 470 257 2 14 17

Frýdek-Místek 8 21 681 933 21 394 387 18 185 229 19 254 948 2 605 769 2 8 7

Karviná 3 48 915 557 47 815 727 40 643 368 43 034 154 1 656 000 0 9 10

Nový Jičín 15 64 784 389 63 805 265 54 234 474 57 424 737 15 651 203 5 16 31

Opava 15 34 586 039 34 012 182 28 910 355 30 610 964 2 869 200 9 8 6

Ostrava-město 13 133 896 617 119 988 996 101 990 647 107 990 097 20 303 955 3 10 1

Olomoucký kraj 61 212 188 269 207 173 215 176 097 233 186 455 894 53 913 599 15 107 121

Jeseník 6 26 328 430 26 304 748 22 359 036 23 674 273 1 941 927 1 11 12

Olomouc 16 53 673 930 51 849 419 44 072 006 46 664 477 23 873 184 3 27 20

Prostějov 12 24 516 879 23 870 709 20 290 103 21 483 638 7 392 314 2 14 18

Přerov 16 57 145 225 55 679 245 47 327 358 50 111 321 16 832 533 6 35 44

Kraj 
Okres

Počet 
projektů

Celkové  
náklady 

 (Kč)

Celkové  
způsobilé 

výdaje  
(Kč)

Podpora  
Fondu  

soudržnosti 
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výše podpory 
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celkem  
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Šumperk 11 50 523 805 49 469 094 42 048 730 44 522 185 3 873 642 3 20 27

Pardubický kraj 46 150 238 250 147 148 404 125 076 143 132 433 564 46 249 254 17 48 42

Chrudim 11 42 474 992 42 051 075 35 743 414 37 845 968 19 284 103 3 7 7

Pardubice 7 17 967 856 17 770 808 15 105 187 15 993 727 3 929 083 3 12 9

Svitavy 13 31 036 044 28 851 202 24 523 522 25 966 082 7 552 434 6 11 6

Ústí nad Orlicí 15 58 759 358 58 475 319 49 704 021 52 627 787 15 483 634 5 18 20

Plzeňský kraj 16 57 659 106 56 796 635 48 277 140 51 116 972 12 835 371 1 29 53

Domažlice 3 4 447 064 4 332 530 3 682 651 3 899 277 3 899 277 0 2 0

Klatovy 3 7 112 098 7 109 586 6 043 148 6 398 627 1 648 131 0 4 5

Plzeň-město 1 17 872 908 17 465 083 14 845 321 15 718 575 6 458 966 0 15 36

Plzeň-sever 6 16 909 959 16 591 559 14 102 825 14 932 403 0 0 7 8

Rokycany 1 6 332 504 6 332 504 5 382 628 5 699 254 0 0 0 0

Tachov 2 4 984 573 4 965 373 4 220 567 4 468 836 828 997 1 1 4

středočeský kraj 39 173 452 390 158 314 627 134 567 432 142 483 163 44 714 475 4 54 61

Benešov 1 70 066 636 58 378 864 49 622 034 52 540 978 27 117 002 0 0 0

Beroun 5 9 691 755 9 192 660 7 813 761 8 273 394 2 118 952 1 4 3

Kladno 1 767 220 767 220 652 137 690 498 0 1 0 0

Kolín 1 3 981 370 3 978 838 3 382 012 3 580 954 3 152 431 0 2 0

Kutná Hora 2 3 079 895 2 514 465 2 137 295 2 263 019 510 308 0 3 3

Mělník 4 9 419 205 8 718 896 7 411 061 7 847 006 879 156 0 3 3

Mladá Boleslav 6 22 901 500 22 157 526 18 833 897 19 941 773 693 360 1 23 11

Nymburk 4 12 166 579 12 088 759 10 275 445 10 879 883 0 0 4 4

Praha-východ 4 10 985 736 10 777 070 9 160 510 9 699 363 1 920 866 1 4 8

Praha-západ 2 5 546 595 5 524 275 4 695 634 4 971 848 1 657 023 0 2 2

Příbram 9 24 845 899 24 216 054 20 583 646 21 794 449 6 665 377 0 9 27

Ústecký kraj 23 171 447 256 154 745 250 131 533 462 139 270 725 51 989 536 0 27 25

Děčín 9 21 973 555 21 765 473 18 500 652 19 588 926 748 323 0 14 13

Chomutov 3 28 955 428 24 126 723 20 507 715 21 714 051 13 225 086 0 0 3

Litoměřice 4 12 888 597 12 698 351 10 793 598 11 428 516 1 656 324 0 8 7

Louny 3 4 827 526 4 746 342 4 034 391 4 271 708 0 0 3 2

Teplice 1 58 720 325 47 326 536 40 227 556 42 593 882 0 0 0 0

Ústí nad Labem 3 44 081 825 44 081 825 37 469 551 39 673 642 36 359 803 0 2 0

Vysočina 27 186 623 767 183 530 972 156 001 326 165 177 874 49 904 521 3 60 45

Havlíčkův Brod 6 43 425 952 42 861 718 36 432 460 38 575 546 1 921 868 0 16 20

Jihlava 5 46 663 377 45 579 885 38 742 902 41 021 897 2 863 486 1 24 5

Pelhřimov 5 35 746 773 35 389 935 30 081 445 31 850 942 28 188 976 0 3 7

Třebíč 7 29 422 661 28 342 070 24 090 759 25 507 863 14 941 264 2 4 4

Žďár nad Sázavou 4 31 365 004 31 357 364 26 653 759 28 221 628 1 988 928 0 13 9

Zlínský kraj 52 224 613 521 219 686 937 186 733 896 197 718 243 70 094 243 8 84 115

Kroměříž 12 36 033 613 34 722 144 29 513 822 31 249 930 8 781 209 2 14 17

Uherské Hradiště 8 62 513 419 61 563 901 52 329 316 55 407 511 1 629 000 2 26 26

Vsetín 25 93 763 929 92 756 331 78 842 881 83 480 698 49 058 718 3 32 57

Zlín 7 32 302 560 30 644 561 26 047 877 27 580 105 10 625 315 1 12 15

Celkový součet 460 2 919 478 733 2 790 179 091 2 371 652 223 2 511 161 176 658 946 319 207 715 735
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Operační program Životní prostředí 
umožnil obnovu retenční nádrže 
(poldru) v Ostojkovicích, v jedné ze 
čtyř sídelních částí obce Budíškovice. 
V rámci projektu došlo také k obnově 
bezpečnostního přelivu. Celkový 
objem vzniklého (obnoveného) 
retenčního prostoru je 3 422 m3.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Příjemce podpory: obec Budíškovice
Ukončení projektu: 30. 4. 2010

Celkové náklady:  1 417 685 Kč
Celková výše podpory:  1 264 460 Kč
Podpora ERDF:  1 194 212 Kč
Dotace SFŽP ČR:  70 248 Kč

Obnova retenční nádrže v Ostojkovicích

Předmětem podpory byla rekon-
strukce vodní nádrže v k. ú. Svra-
touch. V rámci realizace akce byla 
odbahněna vodní nádrž, revitalizo-
valy se vodní tok a niva a byly vybu-
dovány tůně. Díky projektu došlo 
k zadržení vody v krajině, k odstraně-
ní nepříznivých úprav vodního toku 
Brodek a jeho levostranného přítoku 
a k přiblížení se k přírodnímu stavu 
v této části povodí.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Chrudim
Příjemce podpory: obec Svratouch
Ukončení projektu: 29. 6. 2011

Celkové náklady:  3 113 705 Kč
Celková výše podpory:  2 698 557 Kč
Podpora ERDF:  2 548 637 Kč
Dotace SFŽP ČR:  149 920 Kč

Obnova retenčního potenciálu rybníka Chochol 
a jeho povodí

Obnova soustavy retenčních nádrží „na americe“

Obsahem projektu bylo provedení 
komplexních opatření v oblasti pří-
rodního parku Písecké Hory. Opat-
ření se týkala úpravy vodních nádrží 
Bašta a Tichávek, soustavy retenč-
ních nádrží „Na Americe“. Projekt 
umožnil zpomalení nežádoucího 
rychlého odtoku povrchové vody 
z krajiny, zvýšení akumulace vody 
v obnovených rybnících a vytvoření 
retenčního prostoru v nádržích. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jihočeský kraj
Příjemce podpory: město Písek
Ukončení projektu: 1. 12. 2009

Celkové náklady:  9 657 108 Kč
Celková výše podpory:  5 003 702 Kč
Podpora ERDF:  4 725 719 Kč
Dotace SFŽP ČR:  277 983 Kč

V rámci uskutečnění projektu oživení 
Všeměřického potoka byly vytvořeny 
tůně a mokřady a především nové 
meandrující koryto. Zároveň byly 
upraveny stávající rybník a části 
koryta toku. Úprava rybníka spočíva-
la v odtěžení sedimentů, v rozšíření 
zátopového prostoru a ve vybudová-
ní bezpečnostního přelivu. Vysazena 
byla i doprovodná zeleň.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Český Krumlov
Příjemce podpory: František Kot-
nauer 
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady:  5 363 183 Kč
Celková výše podpory:  4 784 025 Kč
Podpora ERDF:  4 066 421 Kč
Dotace SFŽP ČR:  17 604 Kč

revitalizace Všeměřického potoka

Projekt umožnil provedení celkové 
rekonstrukce Dubinského rybníka, 
realizaci poldru, revitalizaci vodního 
toku, provedení protierozního opat-
ření a realizaci vegetačních výsadeb. 
Projekt rozšířil krajinnou a druhovou 
biodiverzitu a zvýšil protipovodňo-
vou ochranu. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 –  
Optimalizace vodního režimu krajiny

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kutná Hora
Příjemce podpory: obec Rašovice
Ukončení projektu: 28. 2. 2011

Celkové náklady:  7 544 840 Kč
Celková výše podpory:  5 526 889 Kč
Podpora ERDF:  5 526 889 Kč
Dotace SFŽP ČR:  325 111 Kč

Odbahnění a zvýšení retenčního objemu  
Dubinského rybníka

Účelem stavby podpořené z Ope-
račního programu Životní prostředí 
bylo zřízení pevné limnigrafické 
stanice pro pozorování vodních 
stavů na Dobrovodském potoce, pod 
mostem v ul. U Křížku v Dobré Vodě.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: České Budějovice
Příjemce podpory: statutární město 
České Budějovice
Ukončení projektu: 15. 7. 2011

Celkové náklady:  1 179 598 Kč
Celková výše podpory:  892 734 Kč
Podpora FS:  843 138 Kč
Dotace SFŽP ČR:  49 596 Kč

Varovný hlásný profil Dobrovodského potoka

Předmětem podpory bylo vybudo-
vání protipovodňových a revitalizač-
ních opatření úseku toku Jihlávky 
v zastavěné části obce Stonařov, 
v jejím katastrálním území. V rámci 
realizace byly provedeny terénní 
úpravy, obnovena byla protipovod-
ňová hrázka a lokalitu doplnily ne-
průtočné a nevypustitelné tůně, které 
se staly součástí mokřadu.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Příjemce podpory: městys Stonařov
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

Celkové náklady:  1 540 163 Kč
Celková výše podpory:  1 340 992 Kč
Podpora FS:  1 266 492 Kč
Dotace SFŽP ČR:  74 500 Kč

Protipovodňová a revitalizační opatření toku Jihlávky 
v lokalitě bývalého Horního Jarošova rybníka

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožnila výstavbu 
retenčního poldru v k. ú. Velký Ryb-
ník. V rámci realizace akce byla vybu-
dována zemní hráz včetně funkčních 
objektů. V retenčním prostoru nádr-
že byly založeny čtyři tůně.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: obec Velký Rybník
Ukončení projektu: 30. 4. 2013

Celkové náklady:  19 001 766 Kč
Celková výše podpory:  17 101 589 Kč
Podpora FS:  16 151 501 Kč
Dotace SFŽP ČR:  950 088 Kč

Víceúčelový poldr v obci Velký rybník
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Prioritní osa 5
Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmen-
tálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na omezování průmyslového znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslové-

ho znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring prů-

myslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí 
(například vody, ovzduší, půdy),

 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových 
činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty za-
měřené na snižování environmentálních rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 

definovaných zákonem č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry 
rizika a omezování následků závažných havárií, 

 vytvoření výukových a  expertních center REACH a  center 
prevence rizik,

 vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik 

a postupů v prevenci závažných havárií.

typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OP Životní prostředí.
Žadatel není povinen předkládat: 
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v  souladu se záko-
nem č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon), v případě stavebních investic, na stavbu v ce-
lém rozsahu s  potvrzením nabytí právní moci, popřípadě sta-
novisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v  souladu 
s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, 
a také stavební povolení. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice 
MŽP č. 12/2012:
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu 
před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

XLVII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 budou přijímány 

od 2. května 2013 do 31. října 2013.
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady 
projektu do 50 mil. eur včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012, pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 

včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 a  Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím infor-
mačního systému Bene-fill od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty.  
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.2  Omezování emisí

V rámci výzvy bude možno podporovat projekty z podoblasti 
podpory 2.2b, tj. rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo insta-
laci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emi-
sí NOx, SO2 a tuhých znečišťujících látek. 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je určena pouze pro projekty čerpající státní podporu 
dle vyjádření Evropské komise č. SA.35588 (2011/N) tzv. Režim 
podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kra-
ji. 
Výzva je určena výhradně pro projekty realizované v  okresech 
Karviná, Ostrava město a Frýdek – Místek. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce v OPŽP
U relevantních projektů je žadatel povinen předložit jako povin-
nou přílohu žádosti o poskytnutí podpory údaje souhrnné pro-
vozní evidence ohlašované prostřednictvím integrovaného systé-
mu ohlašovacích povinností v souladu se zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění za poslední tři ukončené 
ohlašovací roky.   

Žadatel není povinen předkládat: 
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v  souladu se záko-
nem č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon) – v  případě stavebních investic, na  stavbu 
v  celém rozsahu s  potvrzením nabytí právní moci, popřípadě 
stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu 
s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, 
dále stavební povolení. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice 
MŽP č. 12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu 
před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XLVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

XLVIII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 budou přijímány 

od 27. června do 30. září 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 

– kapitoly 315 a  Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1 Implementace a péče o území soustavy natura 2000
V  rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně moni-
toringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 
a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná přede-

vším prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhod-
ných podmínek pro jejich další existenci,

 zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných loka-
lit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad 
ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k  minimalizaci a  předcházení škodám způsobeným silně 
a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komuni-
kacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kultu-
rách, chovech ryb a včel,

 investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností eko-
systémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní 
vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v sou-
vislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů 
rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury 

ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky význam-
ných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnic-
kých středisek),

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny a vod-
ních toků pro volně žijící živočichy.

Omezení v rámci výzvy pro oblast podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 předložen 
pouze:
 pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či I. 

nebo II. zóně CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péče (po-
tvrzuje příslušný orgán ochrany přírody),

 pokud jde o  opatření v  evropsky významné lokalitě (EVL) a  ptačí 
oblasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence hlavního 
předmětu ochrany EVL či PO, pokud je pro území schválen souhrn 
doporučených opatření (SDO), musí být opatření v souladu s tímto 
SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či 
kriticky ohroženého druhu, tento program musí být schválen MŽP 
(potvrzuje AOPK ČR).

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží ne-
splňující výše uvedené podmínky, nebudou akceptována z důvodu nespl-
nění podmínek výzvy.

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních po-

zemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu 
půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, 

solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických 
krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných 
alejích), péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích 
ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vyme-
zených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systé-
mů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vy-
tvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů 
směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající míst-
ním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení 
imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště 
chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000.

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národ-
ních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajiš-
tění strukturálně bohatých lesů 

Omezení v rámci výzvy pro oblast podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být pod-
pořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, 
jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů 
nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diver-

zity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obno-
vě přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových 
situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plo-
chách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle 
Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a aku-
mulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k tako-
vému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba 
poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle 
Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Be-

rounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a niv (studií, které kom-

plexně řeší vodní toky a jejich nivy, navrhují opatření pro obnovu jejich 
morfologického a ekologického stavu a navrácení toků a niv do pří-
rodního stavu, v opodstatněných případech se také zabývají posílením 
protipovodňové ochrany, především formou obnovy a tvorby rozliv-
ných území a dalších přírodě blízkých opatření, a migrační prostup-
ností vodních toků, především formou odstranění migračně nepro-
stupných míst nebo tvorbou rybích přechodů),

 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování 
negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo ob-
nova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XLIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

XLIX. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 budou přijímány 

od 27. června 2013 do 29. listopadu 2013.
Výzva se vztahuje na  individuální projekty (celkové náklady 
projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 

včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 a  Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas do-
ručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat 
pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo 
obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za technické kri-
térium Typ opatření).
Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování 
a obnovu malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí 
se pro žádosti podané od roku 2010 stanovuje na min. 30 % z celkových 
způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 opatření pro zakládání a  revitalizaci významné sídelní zeleně 

s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů 
a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora 
je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, 
individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně 
na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stro-
mořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, měst-
ských a  obecních lesoparků, školních zahrad a  komponovaných 
krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k  obnově 
a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života 
člověka v urbanizované krajině,

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence ko-
lem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve od-
straněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomic-
ky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových 
prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných 
staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších objektů 
ve  zvláště chráněných územích a  územích zařazených do  soustavy 
Natura 2000.

Projekty realizované v  rámci oblasti podpory 6.5, s  výjimkou projek-
tů odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších objektů 
ve  zvláště chráněných územích a  územích zařazených do  soustavy 
Natura 2000, mohou získat podporu max. do  výše 75 % z  celkových 
způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů 

a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostřed-

ně nebo v  krátkém časovém horizontu svými negativními projevy 
a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a in-
frastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti 

nápravných opatření,
 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných 

i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování 
obyvatelstva,

 provádění geologických a  hydrogeologických prací včetně projektů 
za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k záso-
bování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, průzkum a  posouzení možností řízené dotace pod-
zemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z  vodních 
toků nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitel-
ných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po  hornické čin-
nosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu 
ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, o nakládání s od-
pady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v síd-
lech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a prove-
dení následných sanačních prací,

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr 
nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. 

typ žadatele
V rámci této výzvy jsou přijatelnými příjemci podpory pouze správy ná-
rodních parků.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP:
Žadatel není povinen předkládat jako povinnou přílohu žádosti Rozhod-
nutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto do-
klady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP 12/2012).

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné 
oblasti podpory, u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná výše 
podpory stanovena jako vážený průměr z nákladů jednotlivých opatření 
a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace vodního 
toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000 x 100) + (5 000 000 x 90)/7 000 000 = 92,86 % po zao-
krouhlení 90 %
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VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 3 
Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zaříze-

ní s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 výstavbu a  rekonstrukce centrálních a  blokových kotelen, resp. 

zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předá-
vacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrob-
ny paliv včetně technologie,

 výstavba a  rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE 
pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

3.1.3 Výstavba a  rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu 
elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový 

a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, 
tj. např. bioplynové stanice,

 instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. 
klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor 
apod.).

Oblast podpory 
3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepod-

nikatelské sféry
3.2.1 Realizace úspor energie 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlast-

ností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů 
a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). 

3.2.2 Využívání odpadního tepla 
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamě-
řené na:
 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, 

výměníky na využití odpadního tepla apod.).
 
V  žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 
3.2.1 a 3.2.2. 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
V  případě realizace OZE, kdy bude docházet k  náhradě stávajícího 
zdroje na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 
5 let. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce v OPŽP
Povinou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Pro-
tokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-
2:2011, který bude, v případě projektu zaměřeného na snižování spo-
třeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci 
navrženého opatření. Dále musí být doloženo stanovení požadované 
hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po  jednotlivých kon-
strukcích budovy) dle ČSN 730540 – 2:2011 např. pomocí samostat-
ného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro Referenční 
budovu.  
Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a  členění rozpočtu 
budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na sta-
vební objekty a provozní soubory. 
V  případě realizace OZE, kdy bude docházet k  náhradě stávajícího 
zdroje na zemní plyn, musí žadatel relevantně a  jednoznačně doložit 
staří současného plynového zdroje (doklad o uvedení do provozu, zá-
ruční list apod.). 
S  ohledem na  bonifikace projektů v  oblastech se zhoršenou kvalitou 
ovzduší je nutné, zvláštní přílohou, doložit GPS souřadnice zdroje vytá-
pění řešené budovy. 

Žadatel není povinen předkládat: 
 Projektovou dokumentaci, 
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu 
s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušné-
ho stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací 
dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povole-
ní. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP 
č. 12/2012
V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých 
byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 
2007. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky L. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

L. výzva Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1 Implementace a péče o území soustavy natura 2000
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na opatření spojená s  implementací soustavy Natura 2000 včetně mo-
nitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 
2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná pře-

devším prostřednictvím záchrany druhů a  ekosystémů a  vytváření 
vhodných podmínek pro jejich další existenci,

 zajišťování péče o  chráněná území včetně evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím 
zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,

 opatření k  minimalizaci a  předcházení škodám způsobeným silně 
a  kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na  ko-
munikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních 
kulturách, chovech ryb a včel,

 investiční opatření směřující ke  zvyšování adaptivních schopností 
ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropo-
genní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření 
v souvislosti s péčí o handicapované živočichy,

 předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních dru-
hů rostlin a živočichů,

 realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruk-

tury ve  zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně ná-
vštěvnických středisek),

 zpracování studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny 
a vodních toků pro volně žijící živočichy.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova či tvorba) může být do 6.2 předložen pouze:
 pokud jde o opatření v maloplošném zvláště chráněném území či 

I. nebo II. zóně CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péče 
(potvrzuje příslušný orgán ochrany přírody)

 pokud jde o opatření v evropsky významné lokalitě (EVL) a ptačí ob-
lasti (PO) a bez realizace opatření je ohrožena existence hlavního 
předmětu ochrany EVL či PO, pokud je pro území schválen souhrn 
doporučených opatření (SDO), musí být opatření v souladu s tímto 
SDO (potvrzuje AOPK ČR)

 pokud jde o opatření vyplývající ze Záchranného programu silně či 
kriticky ohroženého druhu, tento program musí být schválen MŽP 
(potvrzuje AOPK ČR)

Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží 
nesplňující výše uvedené podmínky, nebudou akceptována z důvodu ne-
splnění podmínek výzvy.

Projekt studie na zajištění průchodnosti vodních toků pro volně žijící 
živočichy může být do 6.2 předložen pouze:
 pokud je žadatelem správce vodního toku podle § 48 zákona o vo-

dách (254/2001 Sb. v platném znění).

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních po-

zemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochra-
nu půdy, 

 příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 zakládání a  obnova krajinných prvků (výsadba a  obnova remízů, 

alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a histo-
rických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve vý-
znamných alejích), péče o památné stromy,

 opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v le-
sích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, 
vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních 
systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové 
skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vy-
tvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů 
směrem k druhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající míst-
ním přírodním podmínkám v prioritních oblastech pásem ohrožení 
imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště 
chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000.

 zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národ-
ních parků a  v  jejich ochranných pásmech s  využitím metody pro 
zajištění strukturálně bohatých lesů 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být pod-
pořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, 
jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo pol-
drů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diver-

zity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově 
přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situ-
ací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové 
směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních pro-
stor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, 
který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy 
poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatření ke  zlepšení morfologie vodních složek krajiny 
podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:

 a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
 c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Be-

rounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
 e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 zpracování studií podélných revitalizací toků a  niv, (studií, které 

komplexně řeší vodní toky a  jejich nivy, navrhují opatření pro ob-
novu jejich morfologického a ekologického stavu a navrácení toků 
a niv do přírodního stavu, v opodstatněných případech se také za-
bývají posílením protipovodňové ochrany, především formou ob-
novy a tvorby rozlivných území a dalších přírodě blízkých opatření, 
a migrační prostupností vodních toků, především formou odstranění 
migračně neprostupných míst nebo tvorbou rybích přechodů),

 realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezová-
ní negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo 
obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat 
pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo 
obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 20 bodů za technické 
kritérium Typ opatření).
Finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu budování 
a obnovu malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí 
se pro žádosti podané od roku 2010 stanovuje na min. 30 % z celkových 
způsobilých výdajů.
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VÝZVY VÝZVY

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3 a 6 budou 

přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 
– kapitoly 315 a  Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanove-
né pro příjem žádosti. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 
je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR, žádosti 
v rámci prioritní osy 6 se doručují na příslušná krajská pracoviště 
AOPK ČR. Příjem žádostí končí v 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.4
Přijatelní žadatelé v  rámci oblasti podpory 6.4 – opatření budování 
a  obnova malých vodních nádrží, jsou pouze veřejnoprávní subjekty 
ve smyslu kategorizace dle přílohy 3 směrnice MŽP č. 12/2012. Žádosti 
předložené soukromými subjekty v rámci tohoto opatření nebudou ak-
ceptovány z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s pre-

ferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah 
obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je za-
měřena na  obnovu přírodě blízké zeleně v  sídelním prostředí, in-
dividuální zakládání a  obnovu parků a  další trvalé nelesní zeleně 
na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromo-
řadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských 
a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných 
areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkč-
ních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbani-
zované krajině,

 zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence ko-
lem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,

 výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve od-
straněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky 
těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových 
prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), ji-
ných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,

 odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a  dalších objektů 
ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy 
Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projektů od-
stranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště 
chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000, mo-
hou získat podporu max. do výše 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a  skalních řícení, monitorování geofaktorů 

a  následků hornické činnosti a  hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostřed-

ně nebo v  krátkém časovém horizontu svými negativními projevy 
a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a in-
frastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti 
nápravných opatření,

 přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných 
i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování 
obyvatelstva,

 provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů 
za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zá-
sobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, průzkum a  posouzení možností řízené dotace pod-
zemních vod povrchovými vodami (umělé infiltrace) z vodních toků 
nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitel-
ných přírodních zdrojů,

 zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po  hornické čin-
nosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu 
ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, o nakládání s od-
pady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v síd-
lech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a pro-
vedení následných sanačních prací,

 inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro vý-
běr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP. V rámci této výzvy nejsou přijatel-
nými příjemci podpory správy národních parků.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP:
Žadatel není povinen předkládat jako povinnou přílohu žádosti Rozhod-
nutí o  povolení ke  kácení a  Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto 
doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vy-
dání Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP 
12/2012).

Určení výše podpory u projektů s kombinací více oblastí podpory
V případě projektů s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jed-
né oblasti podpory, u kterých je rozdílná výše podpory, bude konečná 
výše podpory stanovena jako vážený průměr z  nákladů jednotlivých 
opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavba rybího přechodu a revitalizace vod-
ního toku.
Náklady na výstavu rybího přechodu: 5 mil. Kč
Náklady na revitalizaci vodního toku činí: 2 mil. Kč
Výpočet výše dotace v procentech:
(2 000 000 x 100) + (5 000 000 x 90)/7 000 000 = 92,86 % po zao-
krouhlení 90 %

Prioritní osaa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší

2.1.2 Snížení příspěvku k  imisní zátěži obyvatel omezením 
emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty 
zaměřené na:
 Výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově bu-

dovaných rozvodů tepla a  rozšiřování stávajících rozvodů 
za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích 
zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících roz-
vodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní sys-
tém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 
MW jmenovitého tepelného výkonu. 

V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také 
projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologic-
kých zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné 
verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů 
pro žadatele a příjemce v OPŽP
U relevantních projektů je žadatel povinen předložit jako povin-
nou přílohu žádosti o poskytnutí podpory údaje souhrnné pro-
vozní evidence ohlašované prostřednictvím integrovaného systé-
mu ohlašovacích povinností v souladu se zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění za poslední tři ukončené 
ohlašovací roky.   
Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpoč-
tu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členě-
ní na stavební objekty a provozní soubory. 

Žadatel není povinen předkládat: 
 Projektovou dokumentaci,
 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v  souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  staveb-
ním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, 
na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, 
popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je 
stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepod-
léhá územnímu řízení, dále stavební povolení. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice 
MŽP č. 12/2012
V  rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o  podporu na  projekty, 
u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahá-
jen po 1. lednu 2007.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky LI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 budou přijímány 

od 28. června do 31. října 2013.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním 
znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí 
a  o  poskytování finančních prostředků pro projekty z  OPŽP 
včetně spolufinancování ze sFŽP Čr a státního rozpočtu Čr 

– kapitoly 315 a  Závazných pokynů pro žadatele a  příjemce 
podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím 
informačního systému BENE-FILL od  6 hodin prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit 
na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního 
dne lhůty. V  případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat 
s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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„První vlna podpory v rámci progra-
mu Nová zelená úsporám 2013 směřuje 
k podpoře pro rodinné domy. Teprve pak 
budou následovat bytové domy a veřejný 
sektor,“ uvedl při představování 
programu Nová zelená úsporám 
2013 ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa.

Nový program Ministerstva 
životního prostředí nabídne 
na zateplení domů více než 
jednu miliardu korun. Ta je pro 
tento program vyčleněna v sou-
časné době ze zdrojů Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
z prodeje emisních povolenek je 
připraveno 300 milionů korun 
a dalších 500 milionů korun 
z prodeje povolenek ministerstvo 
očekává do konce roku.

„Celkem tedy letos na financování 
programu půjde 1,8 miliardy korun. 
Nová zelená úsporám 2013 se tak stane 
významným impulsem a přínosem pro ce-
lou českou ekonomiku. A to jak přímo pro 
státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnika-
telské sféry,“ uvedl ministr životní-
ho prostředí Tomáš Chalupa. 

Podle ministra budou z pro-
gramu profitovat kromě příjem-
ců dotací i firmy ve stavebnictví, 
strojírenství a v dalších oborech. 
Nová zelená úsporám 2013 navíc 
velmi pružně reagovala na si-
tuaci v povodněmi zasažených 
oblastech. 

„Žadatelé, kteří byli zasaženi povod-
němi, budou mít možnost žádat za zvý-
hodněných podmínek. Například budou 
mít vyšší míru podpory na zateplení 

a výměnu oken o 20 procent,“ doplnil 
Chalupa.

Program Nová zelená úspo-
rám 2013 byl ve svém nastavení 
inspirován pravidly přidělování 
dotací v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. To je 
znát například v tom, že v rámci 
programu Nová zelená úsporám 
budou vyhlašovány jednotlivé 
a konkrétně zaměřené výzvy. 
Stejně tak je tomu v Operačním 
programu Životní prostředí. 

Program Nová zelená úspo-
rám 2013 je zaměřen na sni-
žování energetické náročnosti 
stávajících rodinných domů, vý-
stavbu rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností, 
efektivní využití zdrojů energie 
a na podporu přípravy a zajiště-
ní realizace opatření, například 
podporu na zpracování odbor-
ného posudku, technického 
dozoru stavebníka a na provede-
ní měření průvzdušnosti obálky 
budovy. Přitom všem platí pra-
vidlo, že čím je nižší energetická 
náročnost budovy po realizaci 

opatření, tím je vyšší podpora. 
Žadatelé navíc mají možnost 
získat speciální bonus ve výši 
deseti tisíc korun za kombinaci 
vybraných opatření.

Konkrétní podpora
Dotace v rámci programu 

Nová zelená úsporám 2013 
budou nastaveny podle rozsahu 
učiněných opatření. Rozsah 
opatření je rozdělen do několika 
kategorií. 

„Dosáhne-li středně velký rodinný 
dům například parametru A3, což je 
55procentní podpora, tak dotace osciluje 
kolem 600 tisíc korun nenávratné pod-
pory pro jednoho žadatele,“ vysvětlil 
ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa.

Podpora typu B se týká 
výstaveb nových domů s nízkou 
energetickou náročností, přičemž 
v jejich případě může být jedno-
rázová podpora přiznána ve dvou 
kategoriích. Takzvaný pasivní 
dům v kategorii B1 má nárok 
na 400 tisíc korun, dům takzvané-
ho nulového standardu v katego-
rii B2 může získat jednorázovou 
podporu až 550 tisíc korun. 

Podle zástupců ministerstva 
je nutné nezaměňovat podporu 
C s takzvanými kotlíkovými 
dotacemi. 

„U kotlíkové dotace přispíváme 
na výměnu kotle, způsob vytápění, 
který však nemusí mít žádnou vazbu 
na jakoukoli rekonstrukci ve smyslu 
energetické náročnosti,“ upozornil 
Chalupa. 

ZPRÁVY MŽP ZPRÁVY MŽP

Program Nová zelená úsporám 2013 se inspiroval u OPŽP
Ministerstvo životního 
prostředí spustilo program 
nová zelená úsporám 
2013. První výzva tohoto 
programu je zaměřena 
na podporu úprav rodinných 
domů. Podle vyjádření 
zástupců Ministerstva 
životního prostředí 
bude důraz na podporu 
veřejných budov kladen 
zejména v rámci nástupce 
Operačního programu 
Životní prostředí. Přestože 
i program nová zelená 
úsporám podpoří také 
úpravy veřejných budov. 

Podpora C se komplexní 
podporou v tom ohledu, že lidé, 
kteří získali podporu na opatře-
ní typu A, mají možnost žádat 
i o podporu na výměnu kotle. 

„V minulém programu jsme viděli, 
že se mnohdy stávalo, že lidé realizo-
vali například zateplení domu, oken, 
ale na výměnu kotle jim již třeba 
nezbyly peníze. 
Ta výše podpory 
v tomto případě je 
nastavena podle 
kvality kotle, ale 
v těch nejlevnějších 
případech je to 15 
tisíc korun, v těch 
nejnáročnějších 
až 80 tisíc korun 
na jeden tepelný 
zdroj,“ uvedl Chalupa. 

Podle něho bude nový 
program nadále podporovat in-
stalaci solárních termických sys-
témů, což jsou solární systémy 
na ohřev teplé vody, nebo systé-
mů nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla, u nichž se 
může podpora vyšplhat až ke sto 
tisícům korun. 

Podpora D je určena na zpra-
cování odborného posudku, 
technického dozoru a provedení 
testu průvzdušnosti obálky 
domu. 

„Jsou to ty technické parametry, které 
jsou finančně náročné, přičemž k nim je 
ještě definován finanční bonus. To značí, 
že jestliže někdo učiní opatření A a C, 
může získat podporu ve výši deseti tisíc 
korun,“ vysvětlil Chalupa. 

snaha rozjet program
Podle ministra životního 

prostředí Tomáše Chalupy bylo 
cílem jeho úřadu rozjet program 
co nejdříve, a to bez ohledu 
na ne zcela příznivý vývoj 
na trhu s emisními povolenkami.

„Proto jsme problémy s financová-
ním programu vyřešili hlavně z vlast-

ních zdrojů a prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR. Pro 
začátek je připravena jedna miliarda 
s tím, že do konce roku ještě získáme 
peníze z dražby emisních povolenek,“ 
zdůraznil Chalupa. „Při součas-
ných odhadech ceny povolenky by to 
mohlo být až 800 milionů korun.“ 

Příjem žádostí v rámci I. vý-
zvy bude zahájen zhruba v půl-
ce srpna 2013, první prostředky 
budou vyplaceny na podzim 
2013.

„V rámci programu je možné pod-
pořit i všechna ta opatření žadatelů, 
která byla realizována po prvním lednu 
2013, tedy včetně těch, kteří opatření 
realizují v tomto čase, avšak finanční 
prostředky chceme vyčerpat v průběhu 
příštího roku, to znamená, že realizace 
těch opatření musí proběhnout nejpoz-

ději v průběhu léta 2014,“ vysvětlil 
Chalupa.

Další podrobnosti včetně 
vypracovaných modelových 
příkladů, kalkulačky pro 
výpočet výše podpory, návodu 
na podání žádosti nebo vzorové 
smlouvy o dílo najdou zájemci 
na webových stránkách www.

nzu2013.cz. 
Žádosti budou 
přijímány elek-
tronicky, přičemž 
každý uvidí, 
kolik je žádostí 
v té které oblasti 
podpory. 

„Žádosti se budou 
prodávat elektronic-
ky, aby se nestávalo 

to, co v minulosti, že v nějaké místnosti 
leží bezpočet beden s nedefinovatelným 
množstvím žádostí,“ řekl Chalupa.

V rámci programu byl vytvo-
řen i nový seznam dodavatelů 
jednotlivých technologií a mate-
riálů, které budou moci žadatelé 
o podporu použít. 

„V tomto ohledu upozorňuji na to, že 
jsou to stovky a tisíce firem, aby nedošlo 
k mýlce, že v rámci tohoto programu 
dochází k nějaké diskriminaci některých 
subjektů na trhu,“ řekl Chalu-
pa a dodal, že vyplnit žádost 
o podporu v rámci programu 
Nová zelená úsporám 2013 
zvládne skutečně každý. 

„A to říkám s ohledem na to, že jsem 
to zvládl i já,“ uzavřel s jistou mí-
rou nadsázky ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa.

Problémy s financováním programu jsme vyřešili 
hlavně z vlastních zdrojů a prostřednictvím  
státního fondu životního prostředí Čr.  
Pro začátek je připravena jedna miliarda s tím, 
že do konce roku ještě získáme peníze z dražby 
emisních povolenek.

ECHO
317 lip u cesty
Silnici první třídy vedoucí 
z Mikulova na Sedlec v Jihomo-
ravském kraji bude lemovat 317 
lip. Dožívající stromy z deva-
tenáctého století nahradí nové 
stromy, a to i díky penězům 
z evropských fondů. „Město 
Mikulov bylo úspěšným žadate-
lem o finanční podporu v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí,“ sdělila Jarmila Kondl-
lová z Odboru rozvoje a živnos-
tenského podnikání Městské-
ho úřadu Mikulov. Náklady 
na projekt výsadby nové aleje 
dosahují bezmála dvou milionů 
korun. „Dotace činí 95 procent, 
zbývajících pět procent činí spo-
lufinancování ze zdrojů Státního 
fondu životního prostředí ČR,“ 
doplnila Kondllová.

Oživení vodních toků

Povodí Odry bude revitalizovat 
vodní toky v Moravskoslezském 
kraji. Na podzim se rozběhnou 
práce na sedmi projektech, které 
budou stát celkem 180 milionů 
korun. Náklady na výstavbu 
budou hrazeny z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Mezi nejdůležitější projekty 
patří například revitalizace řeky 
Sedlnice za třicet milionů korun. 
Významnější pro obyvatele Os-
travy bude plánované obnovení 
původního ramene řeky Odry 
v Ostravě-Přívoze nedaleko 
hornického muzea Landek.

Zateplení škol
Město Uherský Brod využívá 
školních prázdnin k zateplení 
vybraných škol. „Získali jsme 
dotaci na zateplení Mateřské 
školy Těšov a také školky na ulici 
Primátora Hájka. Dotaci jsme 
navíc obdrželi také na zateplení 
domu s pečovatelskou službou. 
Práce přitom souvisejí i s výmě-
nou oken,“ sdělil starosta Patrik 
Kunčar. Na zimu se chystá také 
základní škola na Mariánském 
náměstí. „Tam se uskuteční 
zateplení školní jídelny a výmě-
na oken v téměř celé budově,“ 
doplnil starosta Kunčar. Školáci 
budou mít také nové sociální 
zařízení. Práce na všech místech 
si v celkovém součtu vyžádají 
na 20 milionů korun.
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TECHNOLOGIE

Mezi alternativními zdroji 
energie zaujímá sluneční energie 
výsadní postavení. Je čistá a ne-
vyčerpatelná. A jejím využíváním 
člověk splňuje všechny současné 
nároky na to, „být zeleným“. 
I když je pravdou, že solární 
panely si mnozí lidé pořizují 
bez ohledu na jejich výhodnost 
jen proto, aby jimi osadili svůj 
dům, protože jiní jej osazený 
panely nemají. Otázka recyklace 
kolektorů také není prozatím 
nijak vyřešena. Avšak co na tom, 
solární panely se prodávají, a tak 
se prodávají, jak to jen jde. 

Myšlenku fotovoltaiky v ma-
lém lze bez velké nadsázky ozna-
čit za dokonalou a jako taková 
má za sebou poměrně bohatou 
historii. Fotovoltaickým článkům 
je už 130 let. První fotočlánek 
na bázi selenu sestavil v roce 1883 
Charles Fritz v Americe. Poté se 
téměř čtyřicet let nic nedělo, ale 
v roce 1921 se Albertu Einsteinovi 
podařilo objevit a popsat tak-
zvaný fotoefekt, za což mu byla 
udělena Nobelova cena. 

Jak si zatopit sluncem
První fotovoltaické články 

z křemíku se začaly vyrábět 
ve druhé polovině 50. let minulé-
ho století. V čem tedy tkví doko-
nalost solárních panelů? Umož-
ňují přímou přeměnu slunečního 
záření na elektrický proud, čímž 
snižují naši závislost na ener-
getických společnostech, a tím, 
že využívají obnovitelný zdroj 
energie, mají také podstatný 

ekologický rozměr. V domácnos-
tech lze fotovoltaických panelů 
využít k přitápění, ohřevu vody 
nebo výrobě elektřiny. Na většinu 
domů dopadne za rok ze Slunce 
více energie, než kolik činí jejich 
roční spotřeba tepla a elektřiny. 
Slunce je navíc, svítí-li, dostupné 
téměř všude. 

Při využívání sluneční energie 
je třeba zachytit sluneční záření 
a přeměnit je na vhodnou formu 
energie – na teplo či elektřinu 
–, tu odvést do místa využití, 
popřípadě ji uložit pro pozdější 
využití.

Systémy na využití sluneční-
ho záření pro ohřev vody nebo 
přitápění mají zpravidla několik 
základních součástí. Kolektor, 
jehož cílem je zachytit dopadající 
záření a přeměnit je v teplo, je 
zvenku nejviditelnější částí celého 
systému. Další částí je zásob-
ník, ve kterém se teplo ve formě 
ohřáté vody, podobně jako 
v systémech s elektrickým bojle-
rem, uloží pro pozdější využití. 
Regulátor, který v provedení při-
pomínajícím termostat funguje 
coby elektronický mozek celého 
systému, má za úkol zapnout 
oběhové čerpadlo ve chvíli, kdy 

teplota na kolektoru převýší 
teplotu ve spodní části zásobní-
ku, a vypnout čerpadlo v oka-
mžiku, kdy se teplota zásobníku 
blíží teplotě na kolektoru. Díky 
tomu zásobník v noci neohřívá 
kolektor. Součástí solárního sys-
tému jsou také ventily, expanzní 
nádoba, potrubí a podobně. Ne 
vždy musejí být tyto části oddě-
leny. Existují systémy, kde jsou 
kolektor a zásobník integrovány 
dohromady a potrubí a regulátor 
v nich úplně chybějí. Podobná 
logika platí i pro pasivní domy. 
U nich je kolektorem a současně 
zásobníkem vlastně celý dům. 
U fotovoltaických systémů 
pro výrobu elektřiny se záření 
zachycuje pomocí fotovoltaic-
kých modulů, což je obdoba 
kolektoru, a jako zásobník slouží 
akumulátorová baterie, nebo 
se vyrobená elektřina rovnou 
pouští do rozvodné sítě. Některé 
fotovoltaické moduly se dokážou 
v osách natáčet, čímž dosahují 
maximálního odběru sluneční 
energie.

Kvalita modulu 
Pro využití fotovoltaiky je 

klíčovým takzvaný fotoelek-

Účtů za energie se většina 
z nás nejspíše nikdy úplně 
nezbaví. ale v některých 
případech si od nich 
můžeme alespoň trochu 
ulevit. Způsobů je mnoho, 
pořízení domácí solární 
elektrárny je jedním z nich. 
Zároveň ulevíme životnímu 
prostředí.

Domácí sluneční elektrárna
TECHNOLOGIE

trický jev. Jeho podstatou je, že 
částice světla (fotony) dopadají 
na fotovoltaické články a v nich 
svou energií vytvářejí elektrony. 
Prostřednictvím polovodičové 
struktury pak vzniká stejno-
směrný elektrický proud. Kolik 
energie soustava vyrobí, se 
odvíjí od dalších parametrů. 
Nejdůležitějšími jsou efektivita 
systému, intenzita slunečního 
svitu a umístění fotovoltaiky. 
Obecně platí, že čím vyšší je 
efektivita systému, tím vyšší 
výkon bude fotovoltaický článek 
mít a tím více elektřiny vyro-
bí. Efektivita fotovoltaického 
článku je závislá na materiálu, 
ze kterého je vyroben, i na pro-
vedení. Co se intenzity sluneč-
ního záření týče, je nad Slunce 
jasné, že při zatažené obloze 
vyrobí solární elektrárna méně 
energie než během slunečného 
letního dne. Při jasné obloze je 
výkon slunečního záření kolem 
1 kW/m2, když se zatáhne, je 
sluneční záření až 10krát méně 
intenzivní. Příliš vysoká teplota 
však fotovoltaickým článků také 
nesvědčí. 

„Proud fotovoltaického modu-
lu a také výkon klesají v závislosti 
na množství zachycených fotonů čili 
na intenzitě slunečního světla. Jakmile 
se intenzita slunečního osvitu sníží 
na polovinu, i výkon fotovoltaického 
modulu klesne na polovinu. Také 
při vysokých teplotách klesá výkon 

fotovoltaických modulů,“ uvádí 
Volker Quaschning ve své knize 
Obnovitelné zdroje energie. 

V České republice je průměr-
ná intenzita slunečního záření 
odhadována na 950 až 1 340 kW 
na m2 za rok. Počet slunečních 
hodin bývá v průměru 1 330 až 

1 800 hodin ročně. Jak intenzi-
tu, tak dobu slunečního záření 
ovlivňují nadmořská výška, ob-
lačnost a další lokální podmínky, 
jako jsou například časté ranní 
mlhy nebo znečištění ovzduší. 
Konkrétní údaje k místu, kde 
plánujeme sluneční elektrárnu 
umístit, nám poskytne Český 
hydrometeorologický ústav. 

Kam s tím?
Na energetické zisky má 

dopad i umístění fotovoltaic-
ké elektrárny – její orientace 
a sklon. Obecně platí, že 
nejlepší orientace fotovol-
taiky je na jižní, popřípadě 
na jihozápadní stranu střechy. 
Nejvhodnější sklon panelů je 

30–35°. Nejčastěji se na stře-
chy rodinného domu umisťují 
panely o instalovaném výkonu 
5 kWp. Myšlena je jednotka 
kilowattpeaku čili maximální-
ho výkonu, kterého soustava 
dosáhne při ideálním počasí. 
Platí přitom, že je-li obloha  

čistá a slunce svítí, vyrobí 1 kWp  
asi 1 MWh elektřiny ročně. 
V ideálním případě tak domácí 
solární elektrárna může vypro-
dukovat 5 000 kilowatthodin 
elektřiny ročně, přičemž 1 kWp 
zabere 8–10 m2 střechy. Sedlová 
střecha průměrného rodinného 
domu přitom poskytuje 50–70 
m2 plochy a dalších 30–60 m2 fa-
sáda orientovaná na jih. Na tuto 
plochu dopadne mezi 80–130 
MWh sluneční energie. Celková 
roční spotřeba rodinného domu 
na topení, ohřev vody a elek-
třinu se přitom pohybuje mezi 
10–20 MWh.

To ovšem neznamená, že 
fotovoltaika na střeše pokryje 
celou energetickou spotřebu 

domu. Slunce by teoreticky 
mohlo pokrýt veškerou potře-
bu energie v domě, nicméně 
z mnoha důvodů je to zatím 
obtížně realizovatelné. Reálnou 
využitelnost nepříznivě ovliv-
ňuje celá řada faktorů: Energie 
slunečního záření má jen malou 
plošnou hustotu a zařízení pro 
její zachycení jsou proto po-
měrně velká, a tudíž také drahá. 
Účinnost solárních kolektorů 
pro ohřev vody je zhruba 30–
40%, fotovoltaické články mají 
průměrnou účinnost jen kolem 
15 %, což jen zvyšuje rozměry 
zařízení a jeho cenu.

I časový a množstevní nepo-
měr mezi okamžitou nabídkou 
a okamžitou spotřebou je výraz-
ný: Nejvíce dostupné energie je 
v létě, vodu ale spotřebovává-
me průběžně a topíme hlavně 
v zimě, navíc zatím nejsou 
k dispozici vhodné metody pro 
dlouhodobé ukládání tepla ani 
elektřiny. S jistým zjednoduše-
ním lze říci, že v průměrném 
domě vytápěném plynem nebo 
elektřinou je výhodné použít 
solární systém na ohřev vody 
a nahradit tak zhruba 10 % z té 
energie, kterou dům spotřebová-
vá. Ovšem domácí sluneční elek-
trárna má ještě jedno obrovské 
plus: Již při výkonu 1 kWp ušetří 
zhruba 900 kg emisí CO2 ročně.

Grid off i grid on
Počet domácností, které si 

pořizují vlastní solární elektrár-
nu, se každoročně zvyšuje. 

„Zájem o domácí solární elektrárny 
každým rokem roste takřka exponenciální 
řadou,“ potvrzuje Michal Matyáš, 
projektant společnosti, která 
tyto produkty nabízí. Výhodou 
solárních elektráren je totiž třeba 
to, že je můžeme provozovat 
na odlehlých místech, kam nedo-
sahuje elektrifikace. Elektrárny 
v těchto podmínkách nelze připo-
jit na síť, a proto je označujeme 
termínem grid-off. V případě, že 
je elektrárna stavěna v elektrifi-
kované oblasti, doporučuje se 
solární elektrárnu na síť napojit, 
takzvaně grid-on. Za této situace 
je nutné uzavřít smlouvu s provo-
zovatelem příslušné distribuční 
soustavy. Jestliže slunce svítí 
a elektrárna vyrábí proud, může 
být elektřina spotřebována či 
dodávána do sítě. V zimě, kdy je 
slunečního záření méně, lze elek-
třinu naopak ze sítě odebírat. 

Účinnost solárních kolektorů pro ohřev vody je 
zhruba 30–40%, fotovoltaické články mají průměrnou 
účinnost jen kolem 15 %, což jen zvyšuje rozměry 
zařízení a jeho cenu.

sLuNEČNí ENERGIE 
Sluneční záření neboli solární radiace vzniká jadernými přeměna-
mi v nitru Slunce a představuje drtivou většinu energie, která se 
na Zemi nachází a využívá. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob 
vodíku na Slunci se očekává v řádu miliard let, je tento zdroj energie 
označován za obnovitelný. Podle zákona zachování energie se 
sluneční energie, která dopadá na planetu Zemi, přeměňuje beze 
zbytku v jiné formy. Mezi její projevy na Zemi patří a) energie fosil-
ních paliv, která vznikla v dávné minulosti z rostlinné nebo živočišné 
biomasy – uhlí, ropa a zemní plyn, b) energie větru, jež vzniká vli-
vem lišící se intenzity ohřevu jednotlivých částí planety a navíc může 
na vodní hladině vyvolávat vznik vln, c) energie biomasy vzniklé 
přeměnou sluneční energie na energii chemických vazeb v orga-
nických sloučeninách fotosyntézou, a to nejen energetické využití 
biomasy při spalování, ale i její potravní využití živočichy, d) vodní 
energie vyvolaná sluneční energií coby hybnou silou pro koloběh 
vody, e) teplo, které je většinou projevem ztrát při energetických 
přeměnách, f) nepřeměněné elektromagnetické záření Slunce  
a g) sluneční vítr, který představuje proud elementárních částic  
a jader helia ze Slunce.

V ideálním případě může domácí solární elektrárna 
vyprodukovat 5 000 kilowatthodin elektřiny ročně, 
přičemž 1 kWp zabere 8–10 m2 střechy. sedlová 
střecha průměrného rodinného domu přitom 
poskytuje 50–70 m2 plochy a dalších 30–60 m2 fasáda 
orientovaná na jih.
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E V R O P S K á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu, 

vzduch a přírodu

VÝZVA

příjem žádostí

posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 18. dubnu 2013

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován  
a doplněn o další nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVáNÍ VODOHOSPODáŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVáNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – XXXIX. výzva

2 ZLEPŠOVáNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVáNÍ EMISÍ

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT – XLV. výzva

2.1.2
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT – 
příjem bude ukončen po dočerpání alokace 

2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – XLV. výzva

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava*

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí –  
pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA.35588

2.2c
Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC 
do ovzduší – XLV. výzva

2.2d
Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší – 
XLV. výzva

3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVáNÍ ZDROJŮ ENERGIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

 kontinuální příjem žádostí **

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla kontinuální příjem žádostí **

3.2.1 Realizace úspor energie – XLIV. výzva

4 ZKVALITNĚNÍ NAKLáDáNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVáNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZáTĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – XLV. výzva

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady kontinuální příjem žádostí **

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží kontinuální příjem žádostí **

5 OMEZOVáNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  A SNIŽOVáNÍ ENVIRONMENTáLNÍCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

6 ZLEPŠOVáNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLII. výzva

6.3 Obnova krajinných struktur – XLVI. výzva

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – výzva určena pouze pro žadatele – národní parky

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 kontinuální příjem žádostí **

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTáLNÍ VZDĚLáVáNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů,  
poskytování environ. poradenství a environ. informací – XLIII. výzva

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. poraden-
ství a environ. informací

*  Případné hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou 
s Evropskou komisí. V případě neschválení Evropskou komisí 
bude v PO 2 vyhlášena zástupná výzva pro čerpání zbývajících 
prostředků. 

**  V případě kontinuálního příjmu žádostí budou projekty hodnoceny 
a schvalovány postupně ve dvou skupinách. Hodnocení  
1. skupiny projektů bude provedeno po zhruba 3 měsících 
od začátku příjmu žádostí, 2. skupina projektů přijatých ve druhé 
polovině výzvy bude vyhodnocena po ukončení příjmu žádostí. 


