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V Říčanech nedaleko Prahy měli dosud jen muzeum. Dnes tam mají i centrum environmentál-
ního vzdělávání. „Před rekonstrukcí bylo muzeum pouze historickou institucí, která se úzce zaměřovala na dějiny 
Říčan. Pod vedením pana ředitele Halaše se z muzea stalo nejen centrum historie, kultury, místo setkávání, ale zároveň 
také centrum environmentálního vzdělávání,“ vysvětluje místostarostka Hana Špačková. strana 8

150 milionů korun putuje do rozvoje infrastruktury v NP, chráněných krajinných oblastech a jeskyních ČR.

„Dopad povodní můžeme zmírnit 
navrácením toků řek do jejich přirozených 
koryt, zpevněním břehů nebo rozšířením 
záplavových oblastí,“ uvedl ministr 
životního prostředí Tomáš 
Jan Podivínský. str. 2–3

 Muzeum, které 
 vstalo z mrtvých 

Ministr Podivínský
Předseda vlády Jiří Rusnok 
uvedl (11. 7.) Tomáše Jana 
Podivínského do funkce ministra 
životního prostředí. Doposud 
byl Podivínský náměstkem pro 
technickou ochranu životní-
ho prostředí na Ministerstvu 
životního prostředí. Na MŽP 
přišel T. J. Podivínský ze Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky, kde měl jako náměs-
tek na starosti program Zelená 
úsporám, jemuž se věnoval 
i na ministerstvu. str. 2–3

Likvidace ropných sond
Na Břeclavsku a Hodonínsku 
začala likvidace staré ekologic-
ké zátěže po těžbě ropy. Pro 
zakázku za 1,6 miliardy korun 
vybral Palivový kombinát Ústí 
sdružení firem, jehož vedoucím 
je společnost MND Drilling  
& Services z Lužice na Hodonín-
sku čili firma ze skupiny Morav-
ských naftových dolů. Práce mají 
být hotovy v listopadu 2015. 
Náklady jsou zčásti hrazeny 
z Operačního programu Životní 
prostředí. str. 3

O přehradě Plumlov
Plumlovská přehrada u Pros-
tějova patří k dalším českým 
nádržím, která je v současnosti 
zcela revitalizována – odbahňo-
vána a čištěna. Na rekonstrukci 
nádrže navazují desítky projektů 
podpořených z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Například 300 metrů pod hrází 
vodní nádrže Plumlov vzniklo 
za podpory OPŽP místní biocen-
trum, jež nese název „Za Hluče-
lou“. str. 5

Půjdem tudy… 
Cestovního průvodce Českou 
republikou po turisticky atraktiv-
ních místech, kde byly zároveň 
realizovány projekty v oblasti 
zlepšování stavu přírody a kraji-
ny v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, vydal 
Státní fond životního prostředí 
ČR v loňském roce. V aktuální 
Prioritě je uveden vždy alespoň 
jeden tip z každého kraje České 
republiky. str. 19
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ECHOTomáš Jan Podivínský se ujal funkce ministra životního prostředí Varování díky OPŽP
Mikroregion Žulovsko v Olo-
mouckém kraji má nové protipo-
vodňové zabezpečení. To v přípa-
dě ohrožení dokáže včas varovat 
více než sedm tisíc obyvatel. 
„V sedmi obcích kromě Žulové, 
která již zabezpečení má, by 
měl být instalován bezdrátový 
rozhlas. Pro všechny obce by 
měly být zpracovány povodňové 
plány. Také by měla být namon-
tována čidla na měření vody 
v případě povodní a v jednotli-
vých obcích by měly být insta-
lovány sirény,“ popsal František 
Kadlec, předseda Mikroregionu 
Žulovsko a starosta Skorošic, 
projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Biokoridor na Vyškovsku
Pás stromů brzy vyroste podél 
hodějických polí na Vyškovsku. 
Obec se rozhodla, že vytvoří bi-
okoridor, který se potáhne ze vsi 
směrem na Heršpice. Impulzem 
byla studie zkoumající kvalitu ži-
votního prostředí v obci, kterou 
si vedení obce nechalo zpraco-
vat loni. „Ze studie mimo jiné vy-
plynulo, že v Hodějicích je málo 
zeleně, ale vysoká prašnost,“ 
uvedla Blahoslava Suchánko-
vá, starostka Hodějic. Tvorba 
biokoridoru bude z velké části 
hrazena z dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. 

netopýři ve strašíně
Koncem 
července se 
v Infocentru 
Zelený bod 
ve Strašíně 
u Sušice usku-
tečnil tradiční 
Netopýří den. 
Program akce, 

kterou pořádá infocentrum 
ve spolupráci s Českou spo-
lečností pro ochranu netopýrů 
a ZO ČSOP Nyctalus, byla 
určena dětem i dospělým, kteří 
se tam mohou blíže seznámit 
se životem tajemných nočních 
savců. „Cílem akce je přiblížit 
lidem netopýry jako zajímavé 
a užitečné živočichy, kterých se 
nemusejí nijak obávat. Zároveň 
chceme upozornit na některé 
lidské činnosti, které netopýry 
v současnosti nejvíce ohrožují, 
a naopak na možnosti, jak 
lze netopýry i v těchto přípa-
dech chránit,“ uvedla Dagmar 
Zieglerová, hlavní lektorka akce 
a zástupkyně obou pořádajících 
organizací.

Vážení čtenáři,
prázdninové dvojčíslo Priority 
se nese v duchu cestování 
na pěkná a zajímavá místa naší 
republiky. Tomu, kdo nechce 

cestovat 
nazdařbůh, 
nabízíme v Pri-
oritě možnost 
uskutečnit 
výlety na za-
jímavá místa, 
do jejichž his-
torie se výraz-
ně promítnul 
také Operační 

program Životní prostředí. A je 
jich více než dost. Vybírali jsme 
podle atraktivity jednotlivých 
míst, ale i podle úspěšnosti 
a přínosů projektů, které byly 
v námi vybraných místech 
za podpory OPŽP realizovány.
Cestovní průvodce se jmenuje 
„Půjdem tudy…“ a v loňském 
roce jej vydal Státní fond život-
ního prostředí ČR.
Netradiční průvodce Českou 
republikou nabízí svým uživa-
telům návštěvu míst naší vlasti, 
která, ač jsou od sebe vzdá-
lena i stovky kilometrů, mají 
jedno společné. Lze tam nalézt 
vizitku vztahu jejich vlastníka 
k životnímu prostředí. Zámky, 
hrady, města, rybníky, řeky, lesy, 
podzemní prostory, vyhaslé 
sopky, skalní města i technické 
zajímavosti jsou nádhernou 
kulisou projektům, které se 
podařilo uskutečnit s podporou 
OP Životní prostředí.
Cestovní příručka je členěna 
podle republikových krajů, 
ke každému z nich jsou v úvodu 
stručné informace o čerpání 
peněz z operačního progra-
mu v jednotlivých prioritních 
osách. V každém kraji jsou pro 
cestovatele vybrána tři místa, 
u některých je také pozvánka 
k návštěvě dalších lokalit, jež 
jsou poblíž, nebo je návštěvníci 
budou cestou míjet.
V Prioritě však místo pro 
celou cestovní příručku není. 
Museli jsme se proto uskrov-
nit a vybrat vždy po jednom 
zajímavém turistickém cíli 
v každém kraji. I tak se prázd-
ninová Priorita jeví spíše jako 
oddychová. Ale již příští vydání 
Priority bude náročnější. V září 
vás podrobněji seznámíme 
s nastavením operačního pro-
gramu zaměřeného na životní 
prostředí v budoucím progra-
movém období.
Přeji hezký zbytek prázdnin.

„Šest let jsem se zabýval komuni-
kací v problematice jaderné elektrár-
ny Temelín mezi Českou republikou 
a Rakouskem. Chci, aby dostavba 
elektrárny, která je jako bezuhlíkový 
zdroj energie šetrná k životnímu 
prostředí, probíhala podle podmínek 
souhlasného stanoviska k posouzení 
vlivů na životní prostředí, které 
vydalo MŽP,“ uvedl ministr 
životního prostředí Tomáš Jan 
Podivínský. V minulosti byl 
výkonným předsedou pracov-
ní skupiny pro ovzduší v Mo-
ravskoslezském kraji a nyní 
bude v práci skupiny pokračo-
vat jako její předseda.

 „Problémem ovzduší v Mo-
ravskoslezském kraji jsou lokální 
topeniště, průmysl a přeshraniční 
vliv Polska. Dotační program 
na výměnu kotlů je v Moravsko-

slezském kraji dobře nastaven 
a funguje. Snížení emisí z průmyslu 
o třetinu zajistí projekty, které jsou 
financovány z fondů Evropské unie. 
Chci se zaměřit také na pokračování 
dialogu s Polskem. Věřím, že s pa-
nem ministrem Korolcem nalezneme 
společnou řeč,“ vysvětlil ministr 
životního prostředí Tomáš 
Jan Podivínský.

Nová zelená úsporám  
a povodně

Ministr Tomáš Jan Podivín-
ský se nadále bude věnovat 
problematice, kterou měl 
na starosti jako náměstek. 
Vedle zlepšení kvality ovzduší 
to bude program Nová zelená 
úsporám, ale zabývat se bude 
ministr rovněž řešením násled-
ků povodní a jejich prevencí.

„Program Nová zelená úsporám 
2013 má k dispozici jednu miliardu 
korun z národních peněz Státního 
fondu životního prostředí ČR. 300 
milionů korun je připraveno z prodeje 
emisních povolenek, do konce roku 
očekáváme výnos ve výši dalších 500 
milionů korun. Celkem tedy bude pro 
první výzvu připraveno 1,8 miliardy 
korun. Mým úkolem bude dohodnout 
uvolnění právě oněch 800 milionů 
korun, aby mohly sloužit ke snížení 
energetické náročnosti rodinných 
domů a také jako prorůstové opat-
ření. Pevně věřím, že se mi podaří 
dojednat s panem premiérem i kolegy 
ve vládě uvolnění dalších finan- 
čních prostředků na rozvoj tohoto 
programu, který nejlépe pomůže naší 
české lokální ekonomice a jehož kladné 
efekty pocítí také občané ve svých 
peněženkách při placení účtů za vy-
tápění, “ myslí si ministr Tomáš 
Jan Podivínský a dodává, že 
okamžitá likvidace následků 
povodní je jedna věc a preven-
ce dalších povodní věc druhá. 
Podle ministra nemá smysl se 
tvářit, že červencová katastro-
fa byla ojedinělá. Musíme si 
zvyknout na to, že se povodně 
budou opakovat. 

„Jejich dopad můžeme zmírnit na-
vrácením toků řek do jejich přirozených 
koryt, zpevněním břehů nebo rozšíře-
ním záplavových oblastí,“ upřesnil.

Stabilita rezortu
Odcházející ministr životního 

prostředí Tomáš Chalupa ocenil, 
že Tomáš Jan Podivínský rezort 
zná a nevstupuje do neznámého 
prostředí.

„Pro mě je důležité, aby byla zacho-
vána kontinuita a stabilita rezortu, což 
Tomáš Jan Podivínský zajišťuje. Věřím, 
že pan ministr bude bojovat za zelený 
resort bez zelené ideologie. Že nebude 
chápat člověka jako škůdce, ale jako 
toho, kterému se má příroda otevírat. 
Třeba tím, že bude stejně jako já bojovat 
za otevření cesty na Modrý sloup na Šu-
mavě. A věřím, že pan ministr bude umět 
v Bruselu říct i často nepopulární ne,“ 
vyjádřil se Chalupa.

TOMáš JAN PODIvíNSký se narodil 
21. 11. 1969 ve Vyškově na Moravě. Vystudoval 
Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
a v roce 2004 absolvoval Diplomatickou akademii 
v Praze; je kariérním diplomatem. V letech 1997–
2003 byl na velvyslanectví ČR ve Vídni pověřen 
česko-rakouskou komunikací v problematice jader-
né elektrárny Temelín. Podílel se na organizování 
oficiálních i četných neoficiálních jednání hornora-
kouských a dolnorakouských zemských hejtmanů 
s partnery na české straně, ministrů životního 
prostředí nebo ministrů zahraničí, spolupodílel se 

na veřejných slyšeních k Temelínu a rovněž na vzni-
ku dohody z Melku. Zkušenosti sbíral v letech 
2003–2005 jako ředitel kabinetu ministra zahra-
ničních věcí ČR a mezi lety 2005–2009 se z titulu 
generálního konzula ČR v Německu věnoval také 
přeshraničním infrastrukturálním a environmentál-
ním česko-německým aktivitám a projektům. Na Mi-
nisterstvo životního prostředí přišel ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky, kde měl 
jako náměstek na starosti program Zelená úsporám, 
jemuž se věnoval i na ministerstvu. 10. července 
2013 byl jmenován ministrem životního prostředí.

na Břeclavsku 
a Hodonínsku začala 
likvidace staré ekologické 
zátěže po těžbě ropy. Pro 
zakázku za 1,642 miliardy 
korun vybral Palivový 
kombinát Ústí sdružení 
firem, jehož lídrem je 
společnost MnD Drilling 
& services z Lužice 
na Hodonínsku čili firma 
ze skupiny Moravských 
naftových dolů.

Likvidace starých škod se 
týká území o rozloze 28 kilo-
metrů čtverečních v katastrech 
Moravské Nové Vsi, Hodonína, 
Mikulčic a Týnce na Moravě. 
Těžba tam postupně končila 
v 70. až 80. letech minulého 
století a v dobývacím prostoru 
Hodonín byla kvůli vyhlášení 
ochranného pásma vodního 

zdroje Moravská Nová Ves 
ukončena v roce 1990.

Likvidaci zahájí geologic-
ko-průzkumné práce, které 
upřesní rozsah kontaminace 
v okolí ekologických zátěží. 
Odstranění sond je nutné, aby 
ropné látky nadále neunikaly 
do podzemních vod a okolních 
hornin. Až poté lze odtěžit 
kontaminované vody a zeminu. 
Jejich sanace bude probíhat 
biodegradací čili biologickým 
rozkladem. Součástí projektu je 
i rekultivace sanovaných ploch. 
Projekt je z 90 procent finan-
cován z Operačního programu 
Životní prostředí, zbytek zaplatí 
Palivový kombinát.

„Práce mají být hotovy v listopadu 
2015,“ řekl Igor Němec z Palivo-
vého kombinátu.

Nové čistírny ve Frýdlantě a v Bílém Potoce
Dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 
umožní výstavbu dvou 
nových čistíren odpadních 
vod na Frýdlantsku. Pro 
čistší vodu bude vynaloženo 
352 milionů korun.

Voda v obcích a městech 
frýdlantského výběžku podle 
tamějších obyvatel nevyhovu-
je, a to ani normám Evropské 
unie. Změnit to má stavba dvou 
nových úpraven vody. Situaci 
má napravit větší množství 
peněz ze státního rozpočtu, 
které bylo uvolněno na opravu 
infrastruktury poničené povod-
ní v roce 2010, přispět však má 
i Evropská unie prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí. Z něj bude zaplace-
na rekonstrukce čistíren vody 
ve Frýdlantě a v Bílém Potoce. 
Rekonstrukce začne v několika 

příštích týdnech a trvat má 18 
měsíců. 

Problémy s dusičnany
Větší množství dusičnanů 

ve vodě, než povolují evropské 
normy, je potíží hlavně ve Frýd-
lantě. Frýdlantská vodárenská 
společnost (FVS) proto musí 
některým obyvatelům vozit vodu 
balenou. 

„Především pro těhotné a kojící ženy, ko-
jence a také malé děti do pěti let,“ upřesnil 
starosta města Dan Ramzer.

Pro vodárenskou společnost, 
kterou vlastní ze sta procent 
18 měst a obcí frýdlantského 
výběžku, to byla komplikace, 
a to hlavně z hlediska evidence 
těchto obyvatel. 

„Například těhotných. Jsou to velmi 
citlivé informace a museli jsme se kvůli 
jejich evidování dokonce zaregistrovat 
na Úřadě na ochranu osobních údajů,“ 
říká Ramzer. Jenže výjimka, 
která umožňuje dodávat odbě-

ratelům vodu překračující limity 
dusičnanů, končí Frýdlantské 
vodárenské společnosti letos 
v prosinci, ale úpravny vody 
ještě nebudou dokončeny.

„Připravili jsme proto provizorní 
opatření, které zajistí dosažení poža-
dovaného limitu 50 mg/l dusičnanů 
v naší vodě už na podzim. Vodu budeme 
dusičnanů zbavovat pomocí reverzní 
osmózy. Provizorní linka bude až 
do dokončení celé rekonstrukce umístěna 
v mobilním kontejneru,“ přibližuje 
Petr Olyšar, ředitel FVS, způsob 
řešení situace. 

Od 70. let
Rekonstrukce čistíren vody 

ve Frýdlantě a v Bílém Poto-
ce, které fungují bez větších 
oprav od první poloviny 70. let 
minulého století, chystala FVS 
řadu let. Do příprav však značně 
zasáhla povodeň před třemi 
lety. Voda tehdy na vodárenské 
infrastruktuře napáchala škody 

za 90 milionů korun, mimo jiné 
poškodila i vodní zdroj v Řas-
nici. Náklady na přebudování 
čistíren se tak značně zvýšily. 
V současné době jsou vyčísleny 
na 352 milionů korun. Většinu 
peněz získá vodárenská společ-
nost z Evropské unie. Olyšar 
zároveň upozorňuje, že pustit 
se do takové akce bez peněz 
z Operačního programu Životní 
prostředí by bylo nereálné. 

„Na oba projekty jsme získali dotaci 
přes 292 milionů korun. Vlastní investi-
ce naší společnosti pak čítá přes 66 milio-
nů korun. Jsou to veliké peníze, ale pro 
zásobování regionu pitnou vodou jsou 
naprosto nezbytné,“ tvrdí a dodává, 
že velkou část peněz spolknou 
drahé technologie, díky kterým 
voda splní všechny přísné nor-
my. Úpravny vody ve Frýdlantě 
a v Bílém Potoce jsou nejdomi-
nantnější v systému zásobování 
pitnou vodou na Frýdlantsku, 
kde žije na 23 tisíc lidí.

Likvidace ropných sond

Předseda vlády Jiří rusnok uvedl (11. 7.) tomáše Jana 
Podivínského, dosavadního náměstka ministra pro 
technickou ochranu životního prostředí, do funkce 
ministra životního prostředí. Mezi oblasti, které chce nový 
ministr prioritně řešit, patří dostavba jaderné elektrárny 
temelín, program nová zelená úsporám, zvýšení 
kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, legislativa 
odpadového hospodářství nebo financování návštěvnické 
infrastruktury v národních parcích a chráněných 
krajinných oblastech.



4

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2013

5

REPORTÁŽ

Dobré zprávy
Z rozhodnutí ministra život-
ního prostředí Tomáše Jana 
Podivínského byly v souvislos-
ti s květnovými a červnovými 

povodněmi 
navýšeny 
finanční 
prostředky 
na péči 
o zraněné 
a handi-
capované 
živočichy 
v rámci Pro-
gramu péče 
o krajinu. 

Rozhodnutí ministra posílilo 
program o deset milionů 
korun, na péči o zraněné 
a handicapované živočichy 
je tak nyní k dispozici  
15 milionů 150 tisíc korun. 
Žadateli o dotaci na tyto 
účely v rámci Programu 
péče o krajinu mohou být 
fyzické či právnické osoby, 
které zajistí pokrytí péče 
na území celé České republi-
ky prostřednictvím záchran-
ných stanic povolených 
podle § 5 odst. 9 zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Příjem žá-
dostí v rámci speciální výzvy 
trvá do 31. srpna 2013.  
Sběrným místem pro po-
dávání žádostí je Agentura 
ochrany přírody a krajiny 
ČR v pražské Kaplanově 
ulici na Chodově. Podrobné 
informace k vyhlášení speci-
ální výzvy lze rovněž získat 
na stránkách Ministerstva 
životního prostředí. 

Před několika dny navštívil 
ministr životního prostředí 
Tomáš Jan Podivínský ná-
rodní park Podyjí. S vedením 
správy NP probral projekty, 
které chce vedení financovat 
z Programu návštěvnické 
infrastruktury. Další body 
schůzky se týkaly spoluprá-
ce národního parku Podyjí 
s Rakouskem, zájmu návštěv-
níků o národní park nebo 
připravovaných projektů 
v Operačním programu Život-
ní prostředí. Investici za 150 
milionů korun určenou na po-
valové chodníky, přístřešky 
proti dešti a informační tabule 
v národním parku podepsal 
ministr Tomáš Jan Podivínský 
již 16. července 2013.

Národní parky lákají i v letní sezóně

ZPRÁVY MŽP

národní parky nabízejí 
možnost objevovat dosud 
nepoznané divoké končiny 
na Šumavě a v Českém 
Švýcarsku bezpečně po boku 
strážce parku nebo kulturní 
prožitky při výletech 
do historie v krkonošském 
muzeu. Ministerstvo životního 
prostředí na svých stránkách 
zveřejnilo nejzajímavější 
tipy na výlety v letošní 
prázdninové sezóně.

O prázdninách pořádá strážní 
a informační služba národního 
parku České Švýcarsko více než 
deset prázdninových exkurzí pro 
veřejnost. Návštěvníci národ-
ního parku mohou nahlédnout 
do každodenního pracovního 
života tamějších strážců příro-
dy, seznámí se také s příběhy, 
které rozhodně všední nejsou. 
Společně se strážcem se mohou 
lidé vydat k nejznámějšímu cíli 
národního parku, k Pravčické 
bráně, nebo na méně frekvento-
vaná místa, do Kyjovského údolí 
nebo na Brtnický hrádek. Spolu 
se strážcem parku se návštěvníci 
vydají na trasu dlouhou šest až 
osm kilometrů, procházka trvá 
v průměru čtyři až pět hodin. 
Návštěvníci by měli být vybaveni 
vhodným terénním oblečením 
a dobrou obuví. Účast na ex-
kurzích je bezplatná, předchozí 
rezervace není nutná. Termíny ex-

kurzí se strážci národního parku 
jsou uvedeny na www.npcs.cz.

Na kole Podyjím 
Návštěvníci národního parku 

Podyjí mohou navštívit rodný 
dům slavného rodáka Karla 
Postla, který se ve světě proslavil 
pod anglickým pseudonymem 
Charles Sealsfield. V 19. století 
se nebál kritizovat rakouskou 
monarchii i neutěšené životní 
podmínky severoamerických 
indiánů. Do evropské literatury 
přinesl také nový žánr indián-
ských příběhů. Muzeum Charlese 
Sealsfielda v Popicích vystavuje 
panely, které provázejí spisovate-
lovým životem. Areál je využíván 
také jako turistický informační 
bod a malá expozice národního 
parku Podyjí. Ve vinotéce mohou 
návštěvníci ochutnat a zakoupit 
vína místních vinařů.

Rodný domek spisovatele 
a dobrodruha se stal i místem 
technické a první pomoci. Cyklis-
té tam naleznou potřebné nářadí 
na nutnou opravu kol. Více infor-
mací nabízí www.nppodyji.cz.

Do šumavské divočiny
Milovníci náročných šu-

mavských cest divočinou si pro 
letošek můžou vybírat z třinácti 
tras, které je zavedou do osmi 
oblastí národního parku Šu-
mava, například do původních 
horských pralesů na Trojmezné 
a na Smrčině nebo ke kouzelné-
mu kaňonu řeky Křemelné. Lze 

projít člověkem opuštěný Vltav-
ský luh a navštívit domov tetřeva 
na Modravských pláních. Milov-
níky šumavské divočiny potěší 
čtyři nové, zcela neznámé trasy, 
z nichž dvě směřují do nových 
oblastí – na Ždánidla na západě 
Šumavy a na Kamennou ze Stož-
ce. Nabídka se pravděpodobně 
již brzy rozšíří o oblasti vedoucí 
do chráněné krajinné oblasti 
Šumava. Turisty při výpravách 
provádí 12 odborně vyškolených 
a zkušených průvodců. Fyzická 
náročnost tras do divočiny je 
ve většině případů velmi vysoká. 
Již tradičně si mohou zájemci 
rezervovat vycházky do divočiny 
s průvodci prostřednictvím regis-
tračního systému, který naleznou 
na internetových stránkách www.
npsumava.cz.

Za historií národního parku
Výstavou 50 let Krkonošského 

národního parku se Krkonoš-
ské muzeum ve Vrchlabí ohlíží 
za půlstoletím existence nejstar-
šího národního parku u nás. 
Výstava představuje nejdůležitější 
milníky, významné osobnosti 
s národním parkem spojené i kaž-
dodenní činnost jeho zaměstnan-
ců. Expozice připomíná události, 
které se za půl století existence 
Krkonošského národního parku 
vryly do paměti lidí, krajiny a pří-
rody nejvyššího pohoří České 
republiky. Výstava potrvá do  
1. září tohoto roku. Více informa-
cí lze najít na www.krnap.cz. 

Ministerstvo životního 
prostředí uspořilo 150 milionů 
korun na léta 2013 a 2014, 
ze kterých podpoří rozvoj 
návštěvnické infrastruktury  
v národních parcích, 
chráněných krajinných 
oblastech a jeskyních České 
republiky. Celkový objem 
investic do návštěvnické 
infrastruktury se může navýšit 
o dalších 65 milionů korun 
z evropských fondů.

„Projekty, ve kterých se lidé nedozvídají 
o přírodě z knih a letáků, ale sami přírodu 
aktivně objevují, aktivně podporuji. Z na-
šich provozních výdajů jsme za poslední 
roky ušetřili díky škrtům v mandatorních 
výdajích nebo díky centrálním nákupům 
elektřiny a telekomunikačních služeb. 

Proto si letos a příští rok můžeme dovolit 
investovat do povalových chodníků, infor-
mačních cedulí, rozhleden, pozorovatelen, 
stojanů na kola nebo přístřešků proti dešti. 
Národní parky, CHKO a jeskyně tak svým 
návštěvníkům nabídnou lepší komfort 
a uživatelský servis,“ uvedl ministr 
životního prostředí Tomáš Jan 
Podivínský. Zároveň dodal, že 
je rád, že jednou z prvních věcí, 
kterou mohl dokončit po svém 
předchůdci, je uvolnění připrave-
ných peněz na konkrétní projekty 
pro návštěvníky přírody.

šest rezortních organizací
Díky programu bude moci být 

v národních parcích a chráněných 
krajinných oblastech komplexně 
obnovena návštěvnická infrastruk-
tura, budou opraveny cesty pro 
cyklisty nebo zpřístupněny méně 
dostupné přírodní krásy i osobám 

s tělesným handicapem. Do pro-
jektu je zapojeno šest rezortních 
organizací: AOPK ČR, Správa NP 
České Švýcarsko, Správa KRNAP, 
Správa NP Šumava, Správa NP 
Podyjí a Správa jeskyní ČR.

Až 215 milionů korun
Na konkrétní projekty rezort 

přispěje až 100 procenty. 7,2 mili-
onu z celkových 150 milionů bude 
sloužit jako desetiprocentní podíl 
na spolufinancování z evropských 
fondů, jejichž 90% spoluúčast 
bude představovat necelých 65 
milionů korun. Výsledná částka 
investic do návštěvnické infra-
struktury může dosáhnout až 
215 milionů korun z národních 
i evropských peněz. Čerpání 
peněz z Operačního programu 
Životní prostředí již bude záviset 
na samotných žadatelích.

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Program na podporu návštěvnické infrastruktury 

„Je málo tak zajímavých věcí, jako 
je vypuštěná přehrada. Zvláště taková, 
kterou znáte osobně, kdysi jste v ní 
plavávali, voda vás nesla nad blízkým 
bahnitým dnem, ryby vás jemně šťouchaly 
do břicha, nebo jste si to aspoň předsta-
vovali, a zapáchající vůně té vody se vám 
vryla kamsi do smyslové paměti, kde 
s vámi zůstává po celý život,“ uvádí svůj 
článek o plumlovské přehradě Jiří 
Peňás na serveru Lidovky.cz. 

Podle Peňáse by měl každý 
mít nějakou svou „osobní vodu“. 
Místo, kde s ní poprvé přišel 
do hlubšího styku, místo, kam ho 
vozili od dětství, nejprve ho ne-
chávali šťourat se v bahně, pak ho 
za pomoci různých prostředků 
učili plavat. „Nevím, možná se to už 
změnilo a lidé teď mají spíš nějaké bazény, 
kam individualisticky děti namáčejí 
do chlorované vody. Nebo si to odbývají 
u moře, což je voda však úplně jiného 
druhu než ta domácky sladká, obyčejná 
a trochu zapáchající voda našich rybníků 
a přehrad,“ píše Peňás. 

Nutnost vyčistit
Podle hydrologů potře-

bovala vodní nádrž Plumlov 

po téměř stovce let revitalizo-
vat. „Biomanipulaci k čistění vody lze 
používat jako doplněk. Je-li to možné, 
tak optimálním řešením je revitalizo-
vat vodní plochy, jako se to udělalo 
v Brně nebo třeba i v Luhačovicích 
a nyní se to dělá v Plumlově. Tedy 
nezbývá nic jiného než do těch vodních 
ploch z gruntu sáhnout, vypustit je, 
vyčistit je a instalovat k nim ty nejmo-
dernější čistírny. Jinak jsou všechna 
jiná opatření vlastně jen vyhozené 
peníze,“ říká například vědecký 
pracovník Zdeněk Adámek, 
který se zabývá biomanipulací 
ve prospěch čistoty našich vod 
včetně jejich monitoringu.

O stejné věci, byť z jiného 
úhlu pohledu, píše ve svém 
textu i Jiří Peňás: „Už několik let je 
plumlovská přehrada z dobrých důvodů 
vypuštěná. Její dno, z něhož byly vy-
bagrovány tuny bahna, je nyní pokryté 

plevelnatou zelení a jen uprostřed 
kaluže a mělké laguny připomínají, že 
tady byla všude voda. (…) Ta přehra-
da prostě potřebovala po skoro stovce 
let vybagrovat, vyčistit, regenerovat. 
I když se prý práce a napouštění zdrželo 
– mělo to prý být hotovo už letos –, lze 
věřit, že voda se opět do toho lavoru 
vrátí a s ní i nový životní elán…“

Plumlovská přehrada
Vodní nádrž leží u Plumlova, 

ovšem spíše by se měla jmeno-
vat Mostkovická, protože hráz 
se vypíná nad vesnicí Mostkovi-
ce, jakýmsi předsunutým před-
městím Prostějova, nebo ještě 
přesněji Stichovická, protože 
leží na místě, kde byl Stichovic-
ký rybník a pár stichovických 
chalup, které voda nádrže 
pohltila. Řekou, jež přehradou 
protéká a napájí ji, je Hloučela, 

Plumlovská přehrada 
u Prostějova patří k dalším 
českým nádržím, kterou 
čeká celková revitalizace 
odbahněním a vyčištěním. 
na rekonstrukci nádrže 
přitom navazují desítky 
projektů podpořených 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Dnes 
vypuštěné vodní nádrži 
Plumlov se před časem 
detailně věnoval i známý 
novinář a publicista Jiří 
Peňás. 

Přehrada jako místo  
civilizačního obratu

Už několik let je plumlovská přehrada z dobrých 
důvodů vypuštěná. Její dno, z něhož byly 
vybagrovány tuny bahna, je nyní pokryté 
plevelnatou zelení a jen uprostřed kaluže a mělké 
laguny připomínají, že tady byla všude voda.
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která je podle publicisty Peňáse 
spíše parodií řeky. 

„Je to líný potok, který pod jménem 
Okluka vytéká z blízké Drahanské vr-
choviny a za přehradou se mění v Hló-
čelu, jak se na Hané samozřejmě říká, 
a teče po okraji Prostějova, aniž by si jí 
někdo více všimnul. Svůj význam má 
jen díky té přehradě, kterou se Prostějov 
stal přístavním městem na hanácký 
způsob,“ píše Peňás. 

Podle něho plumlovská 
přehrada se svými 65 hekta-
ry nepatří ani zdaleka k těm 
velkým vodním dílům, ale zato 
k těm u nás nejstarším. Plány 
na její stavbu, které vypracovala 
C. k. česká technická vysoká 
škola Františka Josefa v Brně, 
vznikly už před první světovou 
válkou. V roce 1911 byl projekt 
úředně schválen moravským 
zemským výborem, kopat se 
začalo na podzim roku 1912, 
následná světová válka však 
práce zdržela. Jiří Peňás uvádí, 
že během války na přehradě 
pracovali italští váleční zajatci, 
kteří se vyznali v trhání skal. 

„Zbylo po nich označení jedné 
skály Talijánská a možná některé 
exotičtější rysy u některých místních 
rodin. Po válce dílo několik let stálo, 
začalo se znovu v roce 1922. Devět 
let se pak stavěla hráz nad Most-
kovicemi. Postupovalo se pomalu 
a pečlivě i proto, že v dobré paměti byla 
ještě katastrofa na přehradě v Desné 
v Jizerských horách. V září 1916 
se tam protrhla hráz a proud vody, 
nesoucí tuny dřeva, rozdrtil šedesát 
dva lidských bytostí,“ zabíhá Peňás 
podrobněji do historie. „Hotova 
byla (plumlovská nádrž – pozn. 
redakce) na podzim 1932, rok na to 
se začalo napouštět. Kolaudováno bylo 
v roce 1936, tehdy se tu rozjela první 
turistická sezóna.“ 

Podle Jiřího Peňáse bylo při-
jetí přehrady na tehdejší poměry 
převratné.

„Pro obyvatelstvo, které přišlo 
na konci 19. a v první polovině 20. sto-
letí do Prostějova většinou z hanáckých 
vesnic a které se pomalu stávalo obyva-
telstvem městským, byla přehrada čímsi 
jako školou moderních způsobů, tady 
asi poprvé poznávalo, co se dá u vody 
dělat, jak trávit volný letní čas polehá-
váním, jak si oblékat plavky a mazat 
se opalovacím krémem. To všechno byly 
věci, které sedláci běžně nedělají, neboť 
v létě jsou žně a plno práce a žena si 
šátek před cizími muži nesundá, natož 
aby mu ukázala holé nohy. Tady na tom 
místě se to zlomilo. Přehrada byla 
místem kulturní revoluce, civilizačního 
obratu, mísení lidí na jednom bahnitém 
břehu U vrbiček, jak se to hanácké lido 
jmenovalo. Selky a sedláci se svlékli, 

ponořili do vody – a šli vstříc modernitě 
a pokroku.“

Jiří Peňás začal plumlovskou 
přehradu poznávat prý na pře-
lomu 60. a 70. let. To již dle 
jeho slov moderna v českoslo-
venském čili paradoxním vydání 
byla v plném proudu a měnila 
se v normalizaci. 

„Celé okolí přehrady se proměnilo 
v chatařskou zónu: Každý, kdo jen 
trochu na to měl a byl přičinlivý, si 
vystavěl, většinou svépomocí, jakýsi 
miniaturní domek, ve kterém zhmotnil 
svůj sen po jiné realitě, než mu nabízel 
fádní a uniformní první oficiální 
domov,“ píše Peňás. 

Tisíce obyvatel Prostějova 
se tehdy, sotva pár kilomet-
rů od svého bydliště, měnily 
podle Peňáse v zahradní bytosti, 
v okrasné trpaslíky, v kovboje 
a rančery bez dobytka, v trampy 
bez trampování, v obyvatele mi-
niaturních haciend, minihradů 
a minizámků. 

„Ti lidé svlékli své civilní šaty, oblékli 
se do hábitů, v nichž se cítili volně a svo-
bodně, a všechny letní víkendy a zcela 
jistě většinu své dovolené prožili v těch 
porůznu stláskaných a improvizovaných 
stavbách a v jejich těsném okolí, na těch 
pár čtverečních metrech jejich privát- 
ního štěstí,“ doplňuje Jiří Peňás 
a přidává i jednu vzpomínku, 
která s plumlovskou přehra 
dou úzce souvisí. Zdůrazňuje,  
že z Prostějova pochází malíř  
a spisovatel Zbyněk Benýšek:  
„No a jednou jsme si se Zbyňkem poví-

dali o plumlovské přehradě a já mu líčil 
to své dětství plné rozkoše a nevědomosti 
a on mi říká zhruba toto: Já jsem byl teh-
dy samozřejmě hippie, měl jsem dlouhé 
vlasy a jezdil jsem na přehradu s partou, 
celá Morava se tam scházela, lidi z Pra-
hy. Vrcholilo to v roce 1973: každý zná 
písničku Jardy Hutky Náměšť (krásný je 
vzduch, krásnější je moře…). Málokdo 

ví, proč se jmenuje Náměšť – jmenuje se 
po festivalu v Náměšti na Hané, kousek 
od Plumlova. Tam se měl konat v roce 
1973 hudební festival, pro který Hutka 
složil tu písničku. Jenže to komunisti 
na poslední chvíli zatrhli. Tak všichni ti 
lidé, mohlo jich být dobrých deset tisíc, se 
sebrali a jeli na přehradu, kterou celou 
obsadili.“

Popisuje, jak tisíce mániček 
ještě v autentickém hippie pro-
vedení, neboť pořád se ještě žilo 
v záři „květinového léta“, obsa-
dily pláž a těch několik hospod, 
především takzvaný Panel, kde 
byl výčep a automat, a seděly 
a pěly a popíjely a děsily ty 
poctivé a bodré chataře včetně 
Peňásova strýce. 

Náprava i díky OPŽP
Stejně jako u mnoha jiných 

vodních děl i vodní nádrž Plum-
lov zažila horší časy, když její 
vody k sobě lidi nelákaly.

„Moje plumlovské období skončilo 
někdy začátkem 80. let, pak jsem sem 
jezdil už jen jednou za pár let. V posled-
ních dvaceti letech jsem vždy měl pocit, 
že něco zchátralo zase o trochu víc, 

že rozpad té slavné lokální letní zóny 
zase trochu postoupil. I lidé se chodili 
koupat méně, voda zahnívala sinicemi 
už někdy začátkem července, lehátka 
zmizela, kdysi noblesní podnik Zlechov 
zbankrotoval a pustl, cesty se drolily 
a vše bylo jaksi ošklivější a smutnější. 
Zlaté časy přehrady skončily,“ uvádí 
ve svém textu Jiří Peňás. Jeho 

posmutnělé vyjádření se podobá 
výpovědím lidí, kteří měli taktéž 
úzký vztah k nějaké vodní nádr-
ži, jež časem vzala za své.

Stejně jako v Brně
Příběh plumlovské nádrže je 

podle hydrologa Zdeňka Adám-
ka podobný příběhu brněnské 
nádrže: „Brněnská nádrž byla 
klasickou ukázkou jedné velké tragédie, 
kdy se z kdysi obrovského rekreačního 
centra s obrovským potenciálem stalo 
pro rekreaci mrtvé místo. A to je škoda, 
protože brněnská nádrž není žádnou 
louží. Má kolem 250 hektarů a v minu-
losti se kolem ní soustřeďoval rekreační 
život Brna. Byla dostupná městskou 
hromadnou dopravou, lákala rybáře, 
jachtaře, bruslaře v zimě a samozřejmě 
i klasické rekreanty, o čemž vypovídalo 
velké množství restaurací a kempů. 
A pak stačilo deset let velmi silného vod-
ního květu, vody zelené jako brčál, vody 
se sinicemi, a všechno zkolabovalo. Je 
nesmírně smutný pohled na vytlučená 
okna restaurací a opuštěné kempy,“ 
říká Adámek. 

Avšak poté se do problému 
vložili místní lidé a za pomoci 
Operačního programu Životní 
prostředí dali brněnskou nádrž 
do pořádku. I když, jak vyplývá 
z Adámkových slov, ne všechno 
jde tak rychle, jak bychom si 
mnohdy představovali. 

„Ano, byl to projekt revitalizace 
brněnské nádrže v řádu sta milionů ko-
run. A je skvělé, že zafungoval. Nejed-
nou tam je průhlednost vody až tři a půl 
metru a na brněnskou přehradu se vrací 
život. Jistě, stálo to obrovské peníze, ale 
stálo to za to. A zajímavé na tom je, že 
my vlastně ani nevíme, co přesně z rea-
lizovaných opatření zabralo nejvíce… 
To je však asi i celkem jedno, protože je 
velmi pravděpodobné, že zafungovala 
všechna opatření jako celek. Nádrž byla 
vypuštěna, něco se odtěžilo, na přítoku 
se sráží fosfor, vysazují se ryby, sbírají 
sinice po hladině… Výsledek je neuvěři-
telný. A ten „prýgl“ je dneska opět skvě-
lý. Na druhou stranu je však třeba také 
říci, že ten veřejný život, o němž jsem 
mluvil, se tam vrací velmi pozvolna. 
Ano, brněnská nádrž je navštěvovaná, 
ale stále to není těch 250 tisíc lidí, kteří 
tam chodili v minulosti. Už tam nejsou 
ty plné kempy jako dříve. A důvodem je, 
že tradice brněnské nádrže byla na 15 
let přerušena. A bude chvíli trvat, než 
se zase obnoví."

REvITALIZACE 
PLuMLOvSké  
NáDRŽE  
A PROJEkT ČISTá 
HLOuČELA

Čištění vodního díla Plumlov 
je realizováno v rámci progra-
mu Ministerstva zemědělství 
„Podpora zvyšování funkčnosti 
vodních děl“ a společně s dal-
ším připravovaným souborem 
opatření v povodí ministerstvo 
plánuje naplnit cíle projektu 
„Čistá Hloučela a vodní nádrž 
Plumlov“. Na tomto cíli se 
svým dílem podílí i Operační 
program Životní prostředí, a to 
konkrétně revitalizací Podhrad-
ského rybníka, v jehož případě 
byla ke snížení zanášení a pří-
sunu živin obsažených ve vodě 
vybudována sedimentační ná-
drž a ze stejného důvodu bylo 
vytvořeno mokřadní pásmo.
Realizátorem projektu byl 
Státní podnik Povodí Moravy, 
který za čtyři měsíce odtěžil 
59 tisíc metrů krychlových 
nánosů z hloubky 0,4 až 0,5 
metru. Nánosy skončily na bý-
valé skládce města Plumlova. 
Akce je součástí projektu 
„Čistá Hloučela a vodní nádrž 
Plumlov“, náklady na realizaci 
dosáhly 23,1 milionu korun 
bez DPH.
Projekt zahrnoval i takzvané 
vzdutí rybníka, jehož cílem 
bylo odbourání živin na pří-
toku a zamezení jejich dal-
šího nadměrného přísunu 
do nádrže. Na základě in-
vestičního záměru provozu 
Přerov (Povodí Moravy, s. 
p.) vznikla na Podhradském 
rybníce i rekreační lokalita, 
takzvaná koupací zóna. Je jí 
hrázovým tělesem částečně 
oddělený záliv u přilehlé 
pláže autokempu Žralok. 
Hrázové těleso má bránit 
zanášení zóny sedimenty 
zejména při povodňových 
stavech. 
Při průběžném vyhodnoco-
vání účinnosti čištění nádrží 
v povodí Hloučely opakovali 
odborníci nutnost navazují-
cích akcí, které umožní udržet 
kvalitní jakost vody. V půlce 
listopadu 2012 tak město 
Plumlov zahájilo poslední část 
výstavby kanalizace, která by 
měla vodám ulehčit od další-
ho vnosu volně dostupných 
živin pro sinice. 

Přehrada byla místem kulturní revoluce, civilizačního 
obratu, mísení lidí na jednom bahnitém břehu 
U vrbiček, jak se to hanácké lido jmenovalo. selky 
a sedláci se svlékli, ponořili do vody – a šli vstříc 
modernitě a pokroku.

ECHO
rekultivace parku ve Zlivi
Od počátku června mění park 
v Tyršově ulici ve Zlivi na Čes-
kobudějovicku svou tvář. Díky 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí tam byl prove-
den nutný ozdravný řez dřevin, 
které byly v havarijním stavu, byly 
vysázeny nové keře a na ně-
kterých místech byl upraven 
trávník. Zároveň v parku již stojí 
nové stromy. Podle starosty Jana 
Koudelky nyní zbývají jen zakon-
čovací práce. „Musejí být hotovy 
do konce července, tak to stojí 
ve smlouvě. Už řešíme jen drob-
né detaily, jako je zarovnávání 
terénu a podobně,“ upřesnil.

táborská zeď
V Táboře postaví novou pro-
tipovodňovou zeď podél řeky 
Lužnice. Má ochránit nejzrani-
telnější místo ve městě čili břeh 
u Lužnické ulice. Zeď bude zhru-
ba kilometr dlouhá a její výška 
bude maximálně jeden metr. Jak 
říká táborský starosta Jiří Fišer 
z hnutí Tábor 2020, rada města 
vybrala firmu, která zeď postaví 
za 60 milionů korun bez daně. 
Na protipovodňová opatření 
získal Tábor dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Ta by měla pokrýt 90 procent 
nákladů. Stavba začne již letos, 
hotova by měla být příští rok.

společný evropský žalobce

Zneužití evropských peněz, 
jako třeba v případě takzvané 
kauzy Rath, by mohl vyšetřovat 
společný evropský žalobce. 
Navrhla to Evropská komise. 
Žalobce by prošetřoval pode-
zření z trestných činů spojených 
s evropskými fondy. Eurokomi-
sařka pro spravedlnost Viviane 
Redingová zdůraznila, že úřady 
v jednotlivých zemích nedokážou 
krádeže z evropských fondů 
nebo související korupci často 
řádně prošetřit. Podle komisařky 
například zločinci předkládají ne-
pravdivé údaje, aby mohli dostat 
evropské dotace. Stává se také, 
že se úředníci nechají uplatit a vý-
měnou za to někomu poskytnou 
veřejnou zakázku, čímž poruší 
pravidla o jejím zadávání.
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V říčanském muzeu, které 
založila říčanská městská rada 
roku 1908 jako jubilejní městské 
muzeum na památku šedesátile-
tého panování Františka Josefa 
II., působil Jakub Halaš coby 
přírodovědec. Avšak o muzeum 
návštěvníci nejevili příliš velký 
zájem. Město proto řešilo, jaký 
bude další osud muzea. Jakub 
Halaš přišel s nápadem, jak mu-
zeum proměnit v živé místo pro 
setkávání odborné i laické veřej-
nosti. Inspirace a zkušenosti mu 
rozhodně nechyběly. Před lety 
založil v Říčanech ekocentrum, 
které je základní organizací 
Českého svazu ochránců příro-
dy a jež se současným muzeem 
úzce spolupracuje. 

„Napadlo mě, že by se muzeum 
mohlo tímto směrem posunout,“ říká 
botanik a geolog Jakub Halaš, 
dnešní ředitel Muzea Říča-
ny. Svou myšlenku předložil 
městským zastupitelům. Protože 
se jim Halašova vize budoucí 
podoby muzea líbila, dali mu 
zelenou, aby od myšlenek po-
stoupil k činům.

O spolupráci Jakub Halaš 
požádal společnost Progrant, 
která poskytuje poradenství 
pro obce, podnikatele a ze-
mědělství v oblastech dotací, 
rozvoje a demografie. V sou-
činnosti s nimi vytvořil projekt 
a vypracoval žádost o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Cílem projektu bylo 
zrekonstruovat hlavní budovu 
muzea i říčanskou hájovnu jako 
dvě centra environmentálního 
vzdělávání a obě místa vybavit 
vším potřebným pro spuštění 
provozu.

„To se z nějakých důvodů nepodaři-
lo, a proto jsme projekt museli rozdělit 
na dvě etapy,“ popisuje Jakub Ha-
laš dobu vzniku obou součástí 
dnešního Centra environmentál-
ního vzdělávání Říčany. 

Byrokracie „na entou“
Na proces žádání o dotaci 

si Jakub Halaš podle vlastních 
slov nemůže nijak stěžovat. Už 
jen proto, že jeho projekt uspěl 
a dotaci získal. 

„Je to i tak byrokracie. Bez spo-
lupráce se společností Progrant bych 
to celé těžko zrealizoval,“ přiznává 
upřímně. 

Pro Martina Matějovského ze 
společnosti Progrant, který žá-
dost o dotaci pro říčanské muze-

um zpracovával, byl tento proces 
přece jen rutinnější záležitostí. 

„První etapa, v rámci níž se usku-
tečnila rekonstrukce hlavní budovy 
muzea, probíhala v době, kdy tato ob-
last podpory ještě nebyla v rámci OPŽP 
zcela usazena,“ hodnotí proces 
žádání o dotaci.

„Náš projekt byl jedním z mála, který 
výběrem prošel. Druhá etapa byla z hle-
diska přípravy žádosti jednodušší, všichni 
už měli více zkušeností,“ dodává. 

Jakub Halaš se velmi důrazně 
vyjadřuje k proplácení faktur fir-
mám, které prováděly realizaci 
projektu: „S tím jsme měli obrovské 
problémy. Kvůli výrazným průtahům 
při proplácení faktur i jen na několik 
milionů korun se naši dodavatelé dostá-
vali do nemalých finančních problémů. 
Naproti tomu se spolupráci s projekto-
vým manažerem, který nám byl z fondu 
přidělen, nedá vytknout vůbec nic.“

Kromě standardního zpraco-
vání žádosti o dotaci z OPŽP 
bylo nutné zpracovat také plán 
činnosti environmentálního 
centra a finanční analýzu.

v prvním pololetí 2008
V březnu roku 2008 byla Stát-

ním fondem životního prostředí 
ČR schválena žádost o dotaci 
na rekonstrukci budovy Muzea 
Říčany pod projektovým názvem 
Centrum environmentálního 
vzdělávání Říčany. Cílem projek-
tu byla rekonstrukce a adaptace 
stávající budovy muzea za úče-
lem rozšíření činnosti o centrum 
environmentálního vzdělávání 
nabízejícího poradenské, osvěto-
vé a vzdělávací aktivity pro oblast 
Říčan a region Říčanska. V prv-
ním pololetí roku 2008 se ještě 
v hlavní budově muzea uskuteč-
nily plánované výstavy a pra-
covníci vykonávali standardní 
muzejní práce. V průběhu června 
se veškeré zařízení a vybavení 
hlavní budovy muzea vystěho-
valo do depozitáře v Jažlovicích 
a začalo se s přípravnými pracemi 
na rekonstrukci. V červenci 2008 
bylo vyhlášeno zjednodušené 
podlimitní výběrové řízení na sta-
vební práce na rekonstrukci bu-
dovy muzea, z něhož však žádný 

vítěz nevzešel. Úspěšné bylo až 
druhé výběrové řízení vyhlášené 
v srpnu téhož roku a vítězem 
řízení se stala společnost Sapros. 
V prosinci pak státní fond vydal 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a v Říčanech mohli zahájit reali-
zaci projektu.

v letech 2009–2011
Od ledna do září roku 2009 

proběhla celková rekonstrukce 
hlavní budovy Muzea Říčany. 
Byly postupně instalovány nové 
rozvody vody a odpadu, přičemž 
užitková voda na splachování 
toalet byla vedena zvlášť, nové 
rozvody pro slaboproud, silno-
proud a osvětlení. Vznikla pří-
stavba sociálního zázemí muzea 
a vstup do muzea pro vozíčkáře. 
Zcela vyměněn byl krov a střecha 
byla opravena. Projekt rovněž 
umožnil zateplení celého pláště 
budovy, usazení nových oken – 
všech trojitě zasklených –, nově 
byl položeny podlahy a vsazeny 
zárubně s novými dveřmi. Firma 
zároveň vyštukovala interiéry 

O muzeu, které vstalo z mrtvých
V Říčanech nedaleko Prahy 
měli původně jen muzeum. 
Dnes je tam současně 
i centrum environmentálního 
vzdělávání. „Před 
rekonstrukcí bylo muzeum 
pouze historickou institucí, 
která se úzce zaměřovala 
na dějiny Říčan. Pod 
vedením pana ředitele 
Halaše se z muzea stalo 
nejen centrum historie, 
kultury, místo setkávání, 
ale zároveň také centrum 
environmentálního 
vzdělávání,“ vysvětluje 
říčanská místostarostka 
Hana Špačková. 

a usadila sádrokartonové pod-
hledy v celé budově, muzeum 
má nový otopný systém s tepel-
ným čerpadlem a podlahovým 
topením, větrání je zajištěno 
vzduchotechnikou s rekuperací 
vzduchu. Budova je nyní pod 
dohledem nového zabezpečova-
cího systému. 

V roce 2009 byla podána 
i schválena také žádost o pod-
poru při rekonstrukci terénního 
pracoviště v říčanské hájovně, 
která byla již v té době využívána 
při nejrůznějších akcích a během 
výukových programů environ-
mentálního vzdělávání pro děti 
a mládež v rámci II. etapy projek-
tu Centrum environmentálního 
vzdělávání Říčany. Součástí této 
etapy bylo kromě rekonstrukce 
hájovny také pořízení jejího 
vybavení, ale i vybavení hlavní 
budovy muzea. K tomu došlo 
v následujícím roce, muzeum tak 
získalo veškerý potřebný nábytek 
včetně výstavních systémů, vý-
početní techniky včetně softwaru 
a interaktivních tabulí a také 
nezbytných výukových pomů-
cek, mezi něž patřily zejména 
mikroskopy. 

V září roku 2009 započaly 
rekonstrukční práce a proces 
vybavení objektu hájovny. Po-
dobně jako hlavní budova muzea 
má nyní hájovna nové rozvody 
vody a odpadu, nový septik, nové 
rozvody elektřiny, novou střechu, 
zateplení celého objektu, nová 
okna, podlahy, dveře a zárubně, 
rekonstruovaný otopný systém, 
nové toalety a sprchy a nový 
zabezpečovací systém, samo-
zřejmostí je nové vybavení všech 
zrekonstruovaných prostor. 
Zároveň je v hájovně nově vyba-
vena kuchyně a nová noclehárna 
a v zrekonstruované stodole jsou 
víceúčelové školicí prostory.

Plný provoz
Loňský rok byl prvním celým 

rokem, kdy obě zrekonstruova-
né budovy sloužily plně svému 
účelu. 

„Výsledek projektu je samozřejmě 
nejvíce vidět přímo na programu, který 
obě místa nabízejí, a v souvislosti s tím 
i na návštěvnosti, která dramaticky 
vzrostla,“ říká Jakub Halaš. 

Akce centra i dlouhodobé 
aktivity jsou zaměřeny na pozná-
vání a ochranu přírody a krajiny, 
na ekologické chování a udrži-
telnou spotřebu i na podporu 

místních tradic. V hlavní budově 
muzea se každé dva až tři měsíce 
pořádají výstavy. 

„Témata výstav jsou různá, ale 
vždy v rámci ročního plánu zařazujeme 
prioritně výstavy s environmentálním 
aspektem,“ přibližuje Jakub Halaš 
koncepci současného chodu 
říčanského muzea. 

V průběhu dne tam probíhají 
programy environmentálního 
vzdělávání. V ranních a do-
poledních hodinách jsou to 
programy výukové, odpoledne 
je prostor učebny vyhrazen zá-
jmovým přírodovědným krouž-
kům. Ostatním návštěvníkům 
muzea je přístupná aktuální 
výstava. Večer mohou návštěv-
níci navštívit promítání, dílny, 
přednášky a besedy. V hlavní 
budově muzea funguje také 
infocentrum, které tak provoz 
s environmentálním akcentem 
beze zbytku doplňuje.

I hájovna coby terénní pra-
coviště začala okamžitě po re-
konstrukci sloužit svému účelu, 
k realizaci výukových programů 
environmentálního vzdělávání 
pro děti a mládež a osvětových 
akcí pro veřejnost. Tamější režim 
je proto čistě výchovně-vzdělá-
vací. Jednou z prvních akcí pro 
veřejnost, která se u hájovny 
konala, byl Den Země. Akce se 
nyní každoročně účastní více než 
500 návštěvníků. Poprvé se tam 
slavil i Den stromů jako pokus 
rozdmýchat a znovu obnovit 
komunismem přerušenou tradici 
„Stromkových slavností“, které 
byly v Čechách masově pořádány 
od roku 1906.

V současné době Ekocentrum 
Říčany vybudovalo u hájovny 
také Lesní klub Pramínek, jehož 
náplň je inspirována u nás stále 
populárnějšími lesními mateřský-
mi školami. 

„Bonusem hájovny je, že se v ní dá 
přespávat, což je obzvlášť výhodné v pří-
padě vícedenních programů,“ chválí 
výsledný projekt jeho duchovní 
otec Jakub Halaš. Ostatní zúčast-
nění právě jemu přičítají největší 
zásluhu na tom, že se projekt 
podařilo dotáhnout do zdárného 
konce. 

Naplněná vize
Společnou vizí všech pracovní-

ků muzea je vybudovat muzeum, 
které posiluje místní identi-
tu, zprostředkovává poznání 
a poskytuje informace o historii, 

V březnu roku 2008 byla státním fondem 
životního prostředí Čr schválena žádost 
o dotaci na rekonstrukci budovy Muzea 
Říčany pod projektovým názvem Centrum 
environmentálního vzdělávání Říčany.

Projekt v číslech – I. etapa
Celkové náklady:  11 048 447 Kč
Celkové uznatelné náklady:  10 857 474 Kč
Celková výše podpory:  9 771 726 Kč
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ROZHOvOR

Zřizovatelem muzea je město
rekonstrukce budov 
dnešního Centra 
environmentálního 
vzdělávání Říčany byla 
realizována za bývalého 
vedení města. „Muzeum 
Říčany doslova a do písmene  
prokouklo ze dne na den,“ 
vystihuje spokojenost 
Říčanských s výsledným 
projektem jeho současná 
místostarostka Hana 
Špačková.

Co dnešní muzeum městu a ve-
řejnosti přináší?

Současné vedení muzea 
po jeho rekonstrukci nastartovalo 
spoustu aktivit, které se prolínají 
kulturním děním v Říčanech. Ze-
jména základní a mateřské školy 
velmi kladně hodnotí všechny ak-
tivity, které muzeum nabízí. Pro-
gramy muzea se staly nedílnou 
součástí vzdělávacích programů 
škol ze širokého okolí, učitelé vel-
mi oceňují jejich vysokou kvalitu. 
Kromě výukových programů se 
tam pořádají řemeslné dílny, po-

bytové programy, programy k vý-
stavám, exkurze, kroužky, tábory, 
vzdělávání pedagogů a další. To 
vše vedle běžné muzejní činnosti, 
jíž je správa muzejních sbírek, 
studium historie Říčan nebo péče 
o místní naučnou stezku a histo-
rickou knihovnu. 

Jaké je muzeum dnes ve srovná-
ní s tím, jaké bylo před rekon-
strukcí?

Před rekonstrukcí bylo mu-
zeum pouze historickou insti-
tucí, která se úzce zaměřovala 
na dějiny Říčan. Nový vedoucí, 
osobně pan ředitel Jakub Halaš, 
od začátku svého působení 
posunul funkci muzea o stupeň 
výš. Z muzea se stalo nejen cen-
trum historie, kultury, místo pro 
potkávání, ale zároveň centrum 
environmentálního vzdělávání 
a kultury, které aktivně spolupra-
cuje snad se všemi organizacemi 
ve městě i okolí. 

Jakým způsobem se město podílí 
na chodu muzea?

Město Říčany je zřizovatelem 
muzea. Ze svého rozpočtu hradí 

provozní i mzdové náklady na za-
městnance. Muzeum navíc získává 
další prostředky z různých dotač-
ních titulů, což umožňuje pořádat 
tolik zajímavých aktivit, na které 
jsme jako zřizovatel patřičně hrdi. 

Co se vám osobně na dnešním 
muzeu líbí?

Jsem ráda, že všichni zaměst-
nanci muzea pracují s takovým 
nasazením a zájmem na progra-
mech, které veřejnost velmi vítá 
a oceňuje. Oceňuji kreativitu, od-
bornost i nádherný lidský přístup 
jak vedení, tak všech zúčastně-
ných. Muzeum je takovou naší 
říčanskou výkladní skříní, za což 
bych všem chtěla poděkovat.

ŘíČANSké MuZEJNí SBíRky

Sbírka Muzea Říčany nese ve svém názvu označení 
„vlastivědná“. Její počátky sahají do 90. let 19. století, 
kdy došlo v souvislosti s přípravami Národopisné 
výstavy českoslovanské ke shromáždění prvních 
předmětů, které se po vzniku muzea roku 1908 staly 
základem již skutečné muzejní sbírky, jež se svým 
charakterem a zaměřením snaží dokumentovat 
Říčansko zejména v oblasti historie, živé i neživé 
přírody, etnografie a archeologie. Současná sbírka 
pokrývá především 18., 19. a 20. století. Jednotlivé 
předměty však pocházejí i z prehistorických a stře-
dověkých nálezů. Prvními muzejníky – převážně 
z řad učitelů a laických nadšenců – systematicky 
tvořená sbírka byla v době po roce 1960 a později 
znehodnocována vyjímáním jednotlivých předmětů, 

které byly předávány archivům a jiným středočes-
kým muzeím. Část sbírky zaměřená na národopis 
a historii zemědělství tvoří dnes jen zlomek někdej-
šího celku. Koncem 20. století byla zformována po-
měrně hodnotná kolekce výtvarného umění. Zastou-
pení předmětů a materiálů je vzhledem k charakteru 
regionální vlastivědné sbírky pestré. Nalézají se v ní 
předměty měšťanské i selské domácnosti, lidové 
kroje, části uniforem, další oděvy a textilie, cechovní 
a řemeslnické památky, nádobí, náčiní a nástroje, 
hračky, betlémy, předměty náboženského charakte-
ru, umělecké předměty a díla (plastiky, grafika a tis-
ky, obrazy atd.). Rovněž tam narazíme na herbáře, 
preparáty a dermoplastiky. Svým významem vyniká 
sbírka kramářských tisků a zbraní.

Projekt v číslech – II. etapa
Celkové náklady:  11 388 124 Kč
Celkové uznatelné náklady:  11 294 167 Kč
Celková výše podpory:  10 164 750 Kč 

kultuře a přírodě říčanského 
regionu všem věkovým skupi-
nám a povzbuzuje vzájemnou 
spolupráci, respekt, zájem a od-
povědnost lidí ke svému okolí. 
Přejí si vytvořit organizaci, která 
se stane místem pro setkávání 
všech věkových skupin, je šetrná 
k životnímu prostředí a snaží se 
k tomuto přístupu inspirovat také 
návštěvníky. 

„Realizace projektu centra environ-
mentálního vzdělávání úspěšně napl-

ňování této vize nastartovala. V době, 
kdy jsem v muzeu působil jako odborný 
pracovník, zabezpečovali veškerý provoz 
pouze tři zaměstnanci. V letošním roce 
díky městu Říčany, projektu CEV a pro-
jektu Řemesla financovanému z ESF, 
OP VK, zaměstnává muzeum šest stálých 
zaměstnanců a více než deset spolupra-
covníků na zkrácený úvazek. Nyní proto 
stojíme před těžkou etapou stabilizace 
vícezdrojového financování všech úspěšně 
nastartovaných aktivit,“ říká ředitel 
Jakub Halaš. 

Ve vytvořeném zázemí bylo 
jen v minulém roce realizováno 
301 výukových programů, jejich 
pořádání pokračuje v letošním 
roce a budou v nabídce centra 
i v následujících letech. Jsou to 
programy, které doplňují a rozši-
řují běžnou školní výuku, věnují 
se zejména environmentálním, 
regionálně historickým tématům 
a rukodělným činnostem a jejich 
náplň je v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem. Výuko-
vé programy říčanského centra 
environmentálního vzdělávání 
vycházejí z principů konstrukti-
vistické pedagogiky, kde důraz 
je kladen na aktivitu samotných 
žáků, rozvíjí u nich zejména 
schopnost spolupráce a manuální 
zručnost, což se děje prostřed-

nictvím interaktivních, tvořivých 
a kooperativních metod. Progra-
my vždy zohledňují konkrétní 
věkovou skupinu žáků a jsou 
koncipovány adekvátně k věku 
dětí, jejich znalostem a dovednos-
tem. Tyto programy tvoří základ 
dlouhodobé nabídky služeb 
muzea, neboť poptávka po nich 
již nyní přesahuje nabídku.

Co se environmentálně šetrné-
ho provozu muzea týče, dosáhl 
Jakub Halaš svého předsevzetí. 
Hlavní budova muzea je níz-
koenergetická stavba, jejíž stěny 
i střecha jsou zatepleny mine-
rální vlnou, všechna okna jsou 
trojitě zasklená a do fasády byly 
zabudovány budky pro netopýry. 
Budova je vytápěna tepelným 
čerpadlem, které zajišťuje i ohřev 
teplé vody, v každé místnosti je 
podlahové vytápění s regulací 
a čidly venkovní teploty, k vě-

trání je využívána rekuperace. 
Voda je vedena dvojími rozvody – 
užitková do toalet, pitná do ko-
houtků –, dešťová voda se vsakuje 
na pozemku muzea. U toalet je 
možnost splachování třemi nebo 
šesti litry ze studny a k dispozici 
uživatelů je recyklovaný toaletní 
papír. Zaměstnanci muzea při své 
práci používají úklidové prostřed-
ky šetrné k životnímu prostředí, 
recyklovaný papír pro tisk, staré 
papíry na poznámky, úsporné 
spotřebiče a před muzeem je 
možné zaparkovat kola. V mu-
zeu se třídí odpad (papír, plast, 
sklo, nápojové kartony, hliník, 
nebezpečné odpady, bioodpad, 
komunální odpad) a kompostuje 
v klasickém kompostu i vermi-
kompostéru.

Zahrady jak u hlavní budovy, 
tak u hájovny jsou přizpůso-
beny a využívány pro výukové 

aktivity. Jsou obhospodařovány 
bez chemických prostředků, 
hnojeny kompostem a zalévány 
užitkovou vodou ze studny. 
V zahradě u hlavní budovy 
navíc stojí komunitní kompostér 
pro místní občany i domeček 
pro hmyz. 

„Ve využití muzejních zahrad vidíme 
v současné době ještě rezervy. Na zahradě 
u budovy muzea proto chceme vybudo-
vat venkovní učebnu pro zkvalitnění 
environmentálních výukových programů, 
u říčanské hájovny zase ukázkové bylinné 
a užitkové zahrádky pro širokou veřej-
nost,“ svěřuje se s dalšími plány 
Jakub Halaš.

Všeobecná spokojenost 
s rozvojem Centra environmen-
tálního vzdělávání Říčany je 
veliká. „Myslím, že přínos projektu je 
evidentní v každodenní činnosti muzea. 
Z téměř mrtvé organizace se stalo aktivní 
a atraktivní centrum s množstvím progra-
mů pro všechny věkové kategorie,“ říká 
Martin Matějovský ze společnosti 
Progrant. 

Přidává se i místostarostka 
Hana Špačková: „Z muzea je dnes 
živý organismus, který se začlenil do veš-
kerého dění v Říčanech.“

Ve vytvořeném zázemí bylo jen v minulém roce 
realizováno 301 výukových programů, jejich 
pořádání pokračuje v letošním roce a budou 
v nabídce centra i v následujících letech, neboť 
poptávka po nich již nyní přesahuje nabídku.

ECHO
slovenský export vody
Na Slovensku vzbudil kontrover-
ze návrh zákona, který z vody 
činí podnikatelskou komoditu. 
Čtyřicet procent z prodejní ceny 
vody vyvezené do zahraničí má 
směřovat do tamějšího fondu 
pro životní prostředí. Zatímco 
v arabských státech vyvážejí 
ropu jako strategickou surovinu, 
na Slovensku by to mohla být 
právě voda. Píší o tom slovenské 
Hospodárské noviny. Bratislava 
dokonce počítá se zdaněním 40 
procent. „Stát nemůže ztrácet 
kontrolu nad takovým strategic-
kým bohatstvím,“ řekl o vodě 
před pěti lety premiér Robert 
Fico. Avšak podle nového záko-
na bude mít slovenská vláda při 
obchodu s vodou volné ruce. 
„Každá přeprava vody přes 
státní hranici bude podmíněna 
schválením vlády,“ vysvětluje 
Maroš Stano, mluvčí sloven-
ského ministerstva životního 
prostředí. Zákon nemá v regio-
nu obdoby.

Poděkování dárcům 
Zajištění finanční podpory 
kladenským obcím Hostouň 
a Dolany, které byly zasaženy 
povodněmi, inicioval To-
máš Chalupa, bývalý ministr 
životního prostředí a předseda 
Ústřední povodňové komise. 
Snaha exministra byla úspěš-
ná. Společně se současným 
ministrem životního prostředí 
Tomášem Janem Podivínským 
a s náměstkem ministra pro sek-
ci úřadu ministerstva Vojtěchem 
Munzarem se proto zúčastnil 
slavnostního předání finanční 
popovodňové pomoci v hodno-
tě jednoho milionu pro každou 
z uvedených obcí.

Zbrojnice v novém
V Obrnicích v severních Če-
chách se pustí do opravy hasič-
ské zbrojnice. Zbrojnice dostane 
nový kabát díky dotaci ve výši 
1,163 milionu korun od Státního 
fondu životního prostředí ČR.  
„Za pomoci příspěvků EU 
a státu se tak povedlo završit 
opravy veškerých veřejných bu-
dov v majetku obce,“ uvedl Jan 
Foukal, mluvčí Obrnic. Zateplení 
zbrojnice si vyžádá celkovou 
investici 1,6 milionu korun, 
spoluúčast obce bude 430 tisíc 
korun. Podle starostky města 
Drahomíry Miklošové je celkový 
objem získaných dotací jedním 
ze zásadních úspěchů současné-
ho vedení Obrnic. 
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Aktuální přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci OPŽP   dle jednotlivých prioritních os a krajů (18. 7. 2013)

č. prioritní osy kraj realizace počet projektů
celkové náklady 

v mil. Kč
celková výše  

podpory v mil. Kč
celkem proplaceno 

v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 11 701 614 143

Jihočeský kraj 68 2 915 1 875 688

Jihomoravský kraj 175 14 851 9 315 3 045

Karlovarský kraj 19 1 502 900 518

Královéhradecký kraj 96 4 256 2 780 1 006

Liberecký kraj 46 3 406 2 000 958

Moravskoslezský kraj 116 7 203 4 474 2 089

Olomoucký kraj 140 9 262 5 998 2 100

Pardubický kraj 111 6 887 4 543 1 690

Plzeňský kraj 46 4 190 2 619 1 157

Středočeský kraj 209 15 051 10 046 3 680

Ústecký kraj 44 1 399 930 270

Vysočina 93 5 460 3 524 1 492

Zlínský kraj 90 4 746 3 066 1 130

Prioritní osa 1 – celkem 1 264 81 830 52 684 19 964

2

Hlavní město Praha 32 747 643 1

Jihočeský kraj 136 2 040 743 177

Jihomoravský kraj 139 597 371 66

Karlovarský kraj 35 282 147 61

Královéhradecký kraj 72 533 289 49

Liberecký kraj 60 696 300 54

Moravskoslezský kraj 185 14 629 7 018 91

Olomoucký kraj 63 750 339 26

Pardubický kraj 103 2 577 982 45

Plzeňský kraj 92 1 099 416 76

Středočeský kraj 180 2 661 1 210 64

Ústecký kraj 85 6 596 2 393 36

Vysočina 197 1 372 593 123

Zlínský kraj 91 1 487 565 88

Prioritní osa 2 – celkem 1 470 36 066 16 008 958

3

Hlavní město Praha 150 4 330 1 491 808

Jihočeský kraj 229 2 402 1 427 815

Jihomoravský kraj 485 4 735 2 241 1 284

Karlovarský kraj 95 1 106 589 349

Královéhradecký kraj 201 1 529 832 493

Liberecký kraj 186 1 440 810 398

Moravskoslezský kraj 372 5 169 2 610 1 516

Olomoucký kraj 272 2 592 1 381 750

Pardubický kraj 259 2 260 1 150 727

Plzeňský kraj 136 1 259 699 376

Středočeský kraj 365 3 082 1 786 600

Ústecký kraj 183 2 194 1 218 655

Vysočina 247 1 945 1 006 536

Zlínský kraj 387 2 426 1 342 830

Prioritní osa 3 – celkem 3 567 36 468 18 583 10 135

4

Hlavní město Praha 14 220 188 125

Jihočeský kraj 144 2 135 1 543 1 150

Jihomoravský kraj 260 4 444 3 255 1 230

Karlovarský kraj 30 633 485 131

Královéhradecký kraj 60 712 497 236

č. prioritní osy kraj realizace počet projektů
celkové náklady 

v mil. Kč
celková výše  

podpory v mil. Kč
celkem proplaceno 

v mil. Kč

4

Liberecký kraj 30 1 954 1 127 191

Moravskoslezský kraj 130 1 529 893 423

Olomoucký kraj 143 1 640 1 244 582

Pardubický kraj 99 1 353 1 059 566

Plzeňský kraj 75 3 867 1 230 455

Středočeský kraj 208 4 196 2 296 959

Ústecký kraj 64 4 999 1 398 394

Vysočina 124 1 577 1 098 966

Zlínský kraj 197 1 728 1 323 882

Prioritní osa 4 – celkem 1 578 30 989 17 635 8 292

5

Hlavní město Praha 3 220 197 173

Jihočeský kraj 6 55 33 12

Jihomoravský kraj 15 103 61 38

Karlovarský kraj 4 33 22 12

Královéhradecký kraj 5 43 27 0

Liberecký kraj 4 60 18 1

Moravskoslezský kraj 14 399 154 53

Olomoucký kraj 7 70 47 44

Pardubický kraj 16 353 144 66

Plzeňský kraj 5 69 38 33

Středočeský kraj 29 821 288 76

Ústecký kraj 7 656 239 9

Vysočina 8 73 45 17

Zlínský kraj 3 104 47 0

Prioritní osa 5 – celkem 126 3 058 1 360 535

6

Hlavní město Praha 3 103 103 5

Jihočeský kraj 327 1 734 1 458 730

Jihomoravský kraj 510 2 547 2 157 712

Karlovarský kraj 143 734 599 169

Královéhradecký kraj 119 900 746 227

Liberecký kraj 151 686 543 145

Moravskoslezský kraj 236 1 140 909 249

Olomoucký kraj 271 881 698 226

Pardubický kraj 144 780 650 175

Plzeňský kraj 238 866 700 355

Středočeský kraj 333 2 954 2 397 1 080

Ústecký kraj 156 1 394 1 080 355

Vysočina 498 1 957 1 597 1 020

Zlínský kraj 224 927 801 228

Prioritní osa 6 – celkem 3 353 17 603 14 437 5 676

7

Jihočeský kraj 3 129 97 35

Jihomoravský kraj 7 282 244 198

Královéhradecký kraj 2 144 108 28

Liberecký kraj 1 1 1 1

Olomoucký kraj 2 120 105 98

Pardubický kraj 2 37 32 32

Středočeský kraj 4 77 69 68

Vysočina 2 80 62 51

Zlínský kraj 2 35 29 23

Prioritní osa 7 – celkem 25 904 747 534

Celkový součet 11 383 206 919 121 455 46 093
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Prioritní osa 5
Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1
Omezování průmyslového znečištění  
a snižování environmentálních 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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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.



20

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2013

21

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“.



22

ČÍSLO 7–8 / ČERVENEC–SRPEN 2013

23

Netradiční průvodce Českou 
republikou „Půjdem tudy…“ 
nabízí uživatelům návštěvu míst 
naší vlasti, která, ač jsou od sebe 
vzdálena i stovky kilometrů, mají 
jedno společné. Lze tam nalézt 
vizitku vztahu jejich vlastníka 
k životnímu prostředí. Zámky, 
hrady, města, rybníky, řeky, lesy, 
podzemní prostory, vyhaslé sopky, 
skalní města i technické zajímavos-
ti a další místa, kam průvodce zve, 
jsou nádhernou kulisou projek-
tům, které se podařilo uskutečnit 
s podporou Operačního programu 
Životní prostředí (OPŽP).

Po vstupu do Evropské unie 1. 
května 2004 náš závazek zlepšovat 
a chránit životní prostředí přinesl 
zemi možnost čerpat z evropských 
fondů prostředky na uskutečňování 
projektů v sedmi oblastech – priorit-
ních osách: pro vodu, ovzduší, vyu-
žívání energie, nakládání s odpady, 
snížení průmyslového znečištění, 
zlepšování přírody a krajiny, envi-
ronmentální vzdělávání.

Pod názvem Operační program 
Životní prostředí bylo žadatelům 
v letech 2007 až 2013 nabídnuto 
z Fondu soudržnosti a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj téměř 
5 miliard eur. Objemem financí je 
OPŽP druhým největším českým 
operačním programem. Podílejí se 
na něm Státní fond životního pro-

středí ČR a Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci s Evrop-
skou komisí. Na cestách po České 
republice s cestovním průvodcem 
získávají jeho uživatelé příležitost 
posoudit, jak bylo dosavadní půso-
bení OPŽP účinné.

Cestovní příručka je členě-
na podle republikových krajů, 

ke každému z nich jsou v úvodu 
stručné informace o čerpání peněz 
z operačního programu v jednot-
livých prioritních osách. V kaž-
dém kraji jsou vybrána tři místa, 
u některých je také pozvánka 
k návštěvě dalších lokalit, jež jsou 
poblíž, nebo je uživatel průvodce 
bude cestou míjet. 

VÝLETY S OPŽP JIHOČESKÝ KRAJ

Pozvánka k cestě po České republice
„Půjdem tudy…“, tak se 
jmenuje cestovní průvodce 
místy po České republice, 
na kterých byly v rámci 
Operačního programu 
Životní prostředí realizovány 
turisticky atraktivní projekty 
v oblasti zlepšování stavu 
přírody a krajiny. státní fond 
životního prostředí Čr vydal 
průvodce loni. 

Oblast byla osídlena již v době 
kamenné, o zlatonosný písek Ota-
vy projevili zájem Keltové. Rýžov-
nická středověká osada na pravém 
břehu řeky stála určitě na konci 
12. století. Písek je v roce 1243 
zmíněn v listině krále Václava I. 
Ten nechal na skalnatém svahu 
u Písku stavět hrad. Václavův syn 
Přemysl Otakar II. kolem roku 
1254 založil hrazené město s krá-
lovskou mincovnou. Někdy tehdy 
začal vznikat i kamenný most. 
Posledním panovníkem, který 
v Písku pobýval, byl Karel IV. 
Vývoj a postavení města se poté 
změnily. Písek se postavil po bok 
husitů a byl husitský až do konce 
revolty. Následný rozkvět města 
umožnil Píseckým v roce 1509 
koupit hrad a královské panství. 
V roce 1532 město z velké části 
vyhořelo, ani za třicetileté války 
se mu nevedlo dobře. Výraznou 
proměnu městu přinesl průmys-
lový rozvoj na konci 19. století. 
V roce 1887 v něm jako v třetím 
v Čechách zavedl vynálezce Křižík 
elektrické osvětlení obloukovými 
lampami, město však bylo prvním, 
které mělo veřejné osvětlení stálé. 
V srpnu roku 2002 město málem 
přišlo o kamenný most, velmi jej 
poškodila povodeň, stejně jako 
celé město.

… tou Putimskou branou
Není v Čechách obvyklé, 

aby město velikosti Písku mělo 
tolik středních škol. Jejich počet 
včetně soukromé vysoké školy 
či filmové akademie překračuje 
v městě desítku. O Písku se proto 
říká, že má univerzitní charak-
ter. Asi nejstudentštější psanou 
a později zfilmovanou podobu 
městu vtiskl prozaik Fráňa Šrá-
mek, jehož román Stříbrný vítr 
se v Písku odehrává. Pro Písek 
jsou významné rovněž památky. 
Historické jádro města je měst-
skou památkovou zónou. Vedle 
kamenného mostu je pověstnou 

Putimská brána, která si našla 
cestu do lidové, přesněji student-
ské písně. V Písku stojí několik 
sakrálních objektů – kostelů 
a kaplí. Písečtí opatrují Sladovnu 
z druhé poloviny 19. století, jejíž 
část slouží pokračování expozic 
Prácheňského muzea. Součástí 
muzea je i hrad. U řeky dosud 
stojí a stále funguje Městská elek-
trárna z časů Františka Křižíka. 

Rybníky Na Americe
Správně se zalesněnému 

hřebenu táhnoucímu se od Písku 
jihovýchodním směrem k Temelí-
nu říká Mehelnická vrchovina, ale 
běžně je označován jako Písecké 
hory. Většina území vrchoviny 
také k Písku územně náleží. Nej-
vyšším vrcholem je Velký Mehel-
ník (632 m n. m.). Na počátku Pí-
seckých hor, na východním okraji 
města, je lokalita zvaná Amerika 
či Na Americe. Na ní jsou vodní 
plochy soustavy retenčních nádr-
ží. Ke komplexní obnově soustavy 
město Písek přistoupilo s pomocí 
podpory z OPŽP. Především bylo 
nutné zpomalit nežádoucí rychlý 
odtok povrchové vody z krajiny 
a zvýšit akumulaci vody v obnove-
ných rybnících, zejména ve dvou 
středních – Baště a Tichávku. 
Opatření přispělo ke zvýšení 

krajinné a druhové biodiverzity 
území, projevilo se to nárůstem 
osídlení lokality obojživelníky, 
plazy a ptáky, ale i rozšířením 
vodních rostlin. 

Prevence povodní
Nebyl to však jediný počin 

ve prospěch krajinných prvků 
na Písecku. Jen 2,5 km jižněji 
nechalo město Písek s pomocí 
Operačního programu Životní 
prostředí široce revitalizovat 
soustavu Klášterských rybníků 
na Mehelnickém potoce. Čtyři 
rybníky byly opět ve prospěch 
zvýšeného zadržování vody 
a nežádoucího rychlého průto-
ku upraveny, pátý, pod názvem 
Sádka, byl ponechán v původním 
stavu, protože je spíše mokřadem, 
stanovištěm vodních živočichů 
a rostlin na toto prostředí váza-
ných. Obdobně si počínali v ne-
dalekých Cehnicích na Strakonic-
ku. S pomocí podpory z OPŽP se 
obec postarala o opravu poldru 
v zatopené ploše 8,1 ha a s obsa-
hem retenčního prostoru téměř 
90 tisíc metrů krychlových. Poldr 
je na místě původního rybníka 
necelý 1 kilometr jihozápadně 
od obce Cehnice. Nová hráz nyní 
brání rozvodnění Cehnického 
potoka.

Obnova soustavy  
Klášterských rybníků

Projekt vyřešil obnovu soustavy 
rybníků: Velký, Prostřední, Nový 
a Nohavice. Poslední rybník Sádka 
nebyl v rámci projektu realizován, 
zůstal v původním stavu jako při-
rozený mokřad, který je vhodným 
stanovištěm vodních živočichů 
a rostlin vázaných na tamější 
podmínky. Cílem projektu bylo 
zvýšit krajinnou a druhovou biodi-
verzitu území. Realizací projektu 
došlo ke zpomalení nežádoucího 
rychlého odtoku povrchové vody 
z krajiny, ke zvýšení akumulace 
vody v obnovených rybnících 
a k vytvoření retenčního prosto-
ru v nádržích. Obnova rybníků 
měla pozitivní vliv na zmenšení 
možnosti povodní. Obnovou 
soustavy Klášterských rybníků byla 
také zvýšena krajinotvorná funkce 
území a nárůstem osídlení obojži-
velníků, plazů, ptáků byla posílena 
druhová diverzita. Litorální zóny 
jednotlivých rybníků se stanou sta-
novištěm pro vodní rostliny vázané 
na projektem řešené podmínky.

Zlatonosný Písek
nejstarší dochovaný 
kamenný most 
v Česku musíte hledat 

na jihu republiky. Klene 
se přes Otavu v neméně 
zachovaném starobylém 
městě. V Písku. na jižním 
okraji města naleznete 
soustavu Klášterských 
rybníků v povodí 
Mehelnického potoka, 
které byly komplexně 
revitalizovány za podpory 
z Operačního programu 
Životní prostředí.

Kraj/osa Počet projektů Celková výše podpory (Kč)

Hlavní město Praha 213 3 236 161 074

Jihočeský kraj 913 7 176 227 524

Jihomoravský kraj 1 591 17 643 930 679

Karlovarský kraj 326 2 742 537 353

Královéhradecký kraj 555 5 279 497 338

Liberecký kraj 478 4 798 025 656

Moravskoslezský kraj 1 053 16 058 037 204

Olomoucký kraj 898 9 812 187 252

Pardubický kraj 734 8 571 451 351

Plzeňský kraj 592 5 702 285 193

Středočeský kraj 1 328 18 091 649 339

Ústecký kraj 539 7 257 224 241

Vysočina 1 169 7 925 084 041

Zlínský kraj 994 7 173 134 432

Celkový součet 11 383 121 467 432 679 Kč

Přehled schválených projektů a celkové výše podpory  
v rámci OPŽP dle krajů (k 18. 7. 2013)
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Zlatonosný Písek 

Moravské Versailles 

Nejvýše položené město ČR 

Zřícenina nad zříceniny 

Horská sklářská osada 

Nad uhelnými slojemi 

Hanácká města 

Mezi Čechami a Moravou 

Krajina tůní i rozhleden 

Dvě zastavení v Brandýsku 

Ptačí domky – úštěcký skvost 

Obnovené parkové prvky 

Město dřevěnic 

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu  
přírody a krajiny

Celkové náklady  13 811 994 Kč 
Uznatelné náklady 13 253 831 Kč
Dotace z FS/ERDF 11 265 756 Kč
Dotace SFŽP ČR 662 691 Kč
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Vyškov, ale také kdysi Víškov či 
německy Wischau, je starobylým 
místem na rozhraní Drahanské 
vrchoviny, Litenčických vrchů 
a Hornomoravského úvalu. O Vyš-
kově poprvé hovoří listina olomouc-
kého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 
1141. Na město byl povýšen roku 
1258 a jen krátce nato byl přisouzen 
olomouckým biskupům, kterým 
zůstal až do 19. století. Přední město 
olomouckého biskupství nemohlo 
mít přízeň husitů, proto bylo dobyto 
a kolem roku 1427 zpustošeno. Ani 
následné uherské války je neušetřily, 
vypálit město nechal Jindřich, syn 
krále Jiřího z Poděbrad. Znovu měs-
to zvelebil olomoucký biskup Tas 
Černohorský z Boskovic v 2. polovi-
ně 15. století. Při předbělohorských 
sporech o směřování a podstatě 
zemí Koruny české se Vyškov přidal 
na stranu vzbouřených stavů. To 
mu za třicetileté války přineslo další 
útrapy. Dvakrát byl obsazen Švédy 
a roku 1643 zcela vypleněn, ve městě 
zůstalo pouhých 54 obyvatel. Ani 
po vyčerpávající válce neměl Vyškov 
klid, v 80. letech 17. století se jím 
prohnala černá smrt. Až příchod 
biskupa Karla II. z Lichtenštejna-
Kastelkronu přinesl městu úlevu 
a rychle se rozvíjelo. Tehdy se mu 
začalo říkat Moravské Versailles. 
Osud však městu přál jen půl století, 
v roce 1753 Vyškov spolu se zámkem 
zcela vyhořel, stát zůstaly jen dva 
domy u Brněnské brány. A v květnu 
roku 1917 ve městě opět rozsáhle 
hořelo, tehdy ohni podlehla třetina 
města. Za druhé světové války se měl 
Vyškov stát centrem kolonizačního 
pásma táhnoucího se napříč Mora-
vou a nacistická správa se chystala 
vystěhovat 33 obcí Drahanské vrcho-
viny. Ústup německých ozbrojených 
sil na jaře 1945 byl zničující, Vyškov 
patřil k nejhůře postiženým městům 
v republice.

kostely i hradební zeď
Vedle řady církevních památek, 

například kostela Nanebevzetí 
Panny Marie z let 1464–1466 
nebo monumentálního morového 
sloupu z roku 1719 se sochami sv. 
Floriána a sv. Jana Nepomuckého 
po stranách, renesanční kaple sv. 
Anny ze 16. století či hřbitovního 
kostela Panny Marie – Kapu-
cínského kostela – z roku 1617, 
stojí ve Vyškově řada objektů 
zasluhujících pozornost. Radnice, 
postavená v roce 1569, má i přes 
poválečnou přestavbu zachované 
renesanční prvky, zámek vybudo-
vaný v letech 1665–1682 na místě 

gotického hradu z 15. století 
zdobí zahrada zapsaná v ústřed-
ním seznamu památek. Minout 
nelze na náměstí barokní kašnu 
s motivem Ganymeda či zbytky 
vysokých a místy i velmi širokých 
hradeb. Ve městě také dosud stojí, 
a dokonce je činný pivovar z roku 
1680, založený z nařízení Karla 
z Lichtenštejna a původně provo-
zovaný olomouckým biskupstvím. 
Od roku 1885 měl také Vyškov 
synagogu pro poměrně velký počet 
židovských obyvatel. 

Hanácký statek
Vyškovský zoologický kou-

tek nabízel původně seznámení 
s dvaceti druhy zvířat, v roce 1972 
byl rozšířen o pozemek školního 
statku. V 80. a 90. letech posloužil 
k přezimování cirkusových zvířat. 
Avšak v roce 1990 mu hrozil úplný 
zánik, kdyby se neujala myšlen-
ka nového ředitele J. Kachlíka 
na přebudování zahrady v moder-
ní zoo. A tak v roce 1994 vznikl 
první počin, který si vzal vzor 
v berlínské zoo, dětská atrakce Ba-
biččin dvoreček, na kterém mohou 
děti mezi volně pobíhající domácí 
zvířata. Od roku 2006, po rozsáh-
lé rekonstrukci, začal Zoopark 
Vyškov chovat zvěř z různých 
kontinentů a na konci desetiletí 
dal podnět ke vzniku Hanáckého 
statku, centra environmentální 
výchovy. Bez finanční podpory 
z OPŽP by se však Zoopark Vyš-
kov neobešel. Replika hanáckého 
statku z 19. století, zrekonstruova-
ná stodola i nové stavby nyní slou-
ží k environmentálnímu poraden-

ství a výchově a jsou propojeny 
na aktivity zooparku a dinoparku. 
Centrum je unikátním mezi čes-
kými a slovenskými zoologickými 
zahradami i v evropském kontex-
tu, neboť jeho prioritou je udržení 
původních plemen domácích 
zvířat. Zároveň umožňuje aktivní 
zapojení veřejnosti.

Blízko místa památného 
bojiště

V regionu nestojí zachované 
hrady, jen několik jejich zřícenin. 
Zato zámků, zámečků, ale i tvrzí 
je na trasách cyklostezek a turistic-
kých cest, které Vyškovsko křižují, 
celá řada. Ať už je to samotný 
Vyškov, anebo Bučovice, Neso-
vice, Kojatky, Nové Hvězdlice, 
Bohdalice, Rousínov-Čechyně, 
Habrovany, Račice, Troyerstein 
v Rychtářově, Ivanovice na Hané 
či lovecký zámeček Ferdinandsko. 
Jeden ze zámků však zná zřejmě 
každý návštěvník Vyškovska. 
Slavkov u Brna, vzdálený 16 km 
jihozápadně od Vyškova, je měs-
tečkem, u kterého se 2. prosince 
1805 ve vítězné bitvě střetl císař 
Napoleon s protivníky z takzvané 
III. koalice. 

Centrum  
environmentální výchovy 
Hanácký statek
Záměrem žadatele o podporu bylo 
vybudování střediska environ-
mentální výchovy a informačního 
centra organicky propojeného 
s jeho hlavní aktivitou, kterou je 
provozování zoologické zahrady. 
Aktivity centra jsou dnes zamě-
řeny na široké spektrum cílových 
skupin, a to z důvodu kombinace 
rozsahu samotného centra, repliky 
hanáckého statku, rekonstrukce 
stávajícího objektu stodoly a novo-
stavby a propojení centra na zo-
ologickou zahradu a dinopark. 
Výhodou při provozování tohoto 
centra je zaměření Zooparku Vyš-
kov na udržení původních plemen 
domácích zvířat, které je unikátní 
nejen mezi českými a slovenskými 
zoologickými zahradami, ale i v ev-
ropském kontextu.

Moravské versailles
Vyškov, město 
uprostřed Moravy, se 
oboustranně rozkládá 

kolem říčky Haná. ta dala 
jméno regionu opředenému 
značnou řadou legend, 
především v dobrém slova 
smyslu. Legendárním se 
také pomalu stává i Hanácký 
statek, který není ničím 
jiným než na popularitě 
nabývajícím centrem 
environmentální výchovy.

Prioritní osa 7 – Dotace pro  
environmentální vzdělávání,  
poradenství a osvětu

Celkové náklady  39 314 714 Kč
Uznatelné náklady  39 160 014 Kč
Dotace z FS/ERDF 33 286 012 Kč
Dotace SFŽP ČR 1 958 001 Kč

JIHOMORAVSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

Božídarskou oblast v souvislosti 
s prospektorskými zájmy posled-
ních Přemyslovců v Krušných 
horách obdržel Přemysl Otakar I. 
v léno od římského císaře počát-
kem 13. století. Roku 1424 získali 
území páni z Tetova, od kterých 
je odkoupil český král Jiří z Podě-
brad. Jeho dcera však dominium 
dala jako svatební dar saskému 
kurfiřtovi Albrechtovi, který Boží 
Dar symbolicky přičlenil k saské-
mu území. Na počátku 16. století, 
kdy v oblasti dosud považované 
za chudou docházelo k náhodným 
objevům valounů stříbra a cínu, se 
proto rozhořel spor, zda Boží Dar 
patří Sasům, či Čechům. V letech 
1533–1556 se kupní smlouvou stal 
součástí saského kurfiřtství, poté 
opět připadl českému státu. Ovšem 
až do roku 1945 v Gottesgabu, jak 
se nazýval, žili převážně Němci. 
Trvale osídlen byl Boží Dar právě 
zkraje 16. století, v době, kdy těžba 
stříbra, cínu a také rašeliny začala 
být hospodářsky významná. Pro-
speritu rychle se rozvíjejícího hor-
nického města zastavila třicetiletá 
válka a náboženská protireformace. 
Pokusy o obnovení těžby stříbra 
byly poté jen dočasné, od roku 
1820 zcela ustaly a z městečka 
až na zemědělce, lesní dělníky či 
výrobce paličkovaných krajek lidé 
postupně odcházeli za prací do ci-
ziny. Takřka liduprázdné pak zů-
stalo po vysídlení zbytku obyvatel 
v letech 1945–1946. Až v roce 1971, 
po otevření přechodu do NDR 
a po rozšiřování lyžařských středi-
sek, Boží Dar znovu ožil. 

Horská architektura 
i významné osobnosti

Ačkoli bylo město čtvrt století 
takřka neobýváno, zachovalo se 
v něm mnoho památek. Znalce 
osloví úsporná horská sudeto-
německá architektura obytných 
domů. Barokní kostel sv. Anny, 
s prvky klasicismu, byl postaven 
roku 1772 na místě zbořené rene-
sanční stavby z roku 1593. Jeho sou-
částí je křtitelnice vytvořená z kovu, 
který se v okolí těžil – z cínu. 
Jádrem Božího Daru je renesanční 
náměstí, pro tamější horskou oblast 
typického obdélníkového tvaru. 
Náměstí vévodí radnice postavená 
v letech 1844–1845 ve stylu pozd-
ního klasicismu. Na hřbitově je 
pochován božídarský rodák, pěvec 
a básník samouk Anton Günther. 
V letech 1929–1931 žil v Božím 
Daru řecký spisovatel Nikos Ka-
zantzakis, autor světově proslulého 

díla Řek Zorba. Za svých dvou 
dlouhodobých pobytů v Božím 
Daru dokončil veršované drama 
Odysseus a rozpracoval řadu 
dalších děl. 

Božídarské rašeliniště
Až do druhé světové války se 

na tomto území rašelina těžila. 
Ochranu si vysloužila nejen plocha 
rašeliniště, ale i tamější fauna 
a zejména flora, mezi níž vyniká 
masožravá rosnatka okrouhlolistá. 
Na severním okraji území odbo-
čuje z potoka Černá vodní kanál 
dlouhý 13 kilometrů, zvaný Bla-
tenský příkop. Pochází z roku 1540 
a sloužil k odvádění povrchových 
vod z rašeliniště. Od roku 1972 
prochází územím naučná stezka 
Božídarské rašeliniště v celkové 
délce 3,2 km a s 12 informačními 
zastávkami. Její význam si dnešní 
Božídarští uvědomují. S finanční 
podporou z OPŽP opravili chodník 
naučné stezky, zejména její původní 
dřevěnou konstrukci z půlkulatin či 
pilotů. V délce téměř 1 965 m, v tra-
se nejcennějšími částmi rašeliniště, 
nechalo město terén stezky upravit 
pro průjezd invalidních vozíků 
a dětských kočárků. Nutné zásahy 
Boží Dar provedl také v navigačním 

systému a v obnově informačních 
tabulí a zároveň vydal publikaci 
o rašeliništi.

Centrum lyžařů i turistů
Horské městečko je položeno 

v sedle mezi nejvyšším vrcholem 
Krušných hor Klínovcem (1244 m 
n. m.) a Božídarským špičákem 
(1115 m n. m.). Jen tři kilometry 
severozápadně se za státní hranicí 
tyčí nejvyšší hora Saska Fichtelberg 
(1214 m n. m.). Poloha činí z Bo-
žího Daru nejvýše položené město 
v České republice. Spolu s Jáchy-
movem a Loučnou pod Klínovcem 
tvoří tamější vysokohorskou síť 
středisek, která hojně navštěvují 
sjezdaři a běžkaři. Avšak i pro pěší 
nabízí Božídarsko atraktivní cíle. 
Vedle zmíněného Blatenského 
příkopu lze navštívit Vlčí jámy, 
přírodní památku u obce Potůčky 
(15 km), nebo se projít ke Klínovci 
ke starému hraničnímu kameni 
(2,5 km) se znakem království 
z doby Marie Terezie, pro děti je 
severozápadně od Božího Daru 
upravena Ježíškova cesta ve dvou 
délkách: 5,6 a 12,9 km. Oblast je 
hustě protkána značenými turis-
tickými cestami a cyklostezkami 
s možností přechodů do Saska.

naučná stezka  
v rašeliništi

Božídarské rašeliniště bylo roku 
1965 vyhlášeno chráněným přírod-
ním územím a v roce 1972 v něm 
byla vytyčena „Naučná stezka Boží-
darské rašeliniště“ s 12 zastávkami 
na trase 3,2 km. Stezka návštěvníky 
upozorňuje na cenné botanické, fau-
nistické a historické prvky rašeliništ-

ního ekosystému. Národní přírodní 
rezervace Božídarské rašeliniště má 
rozlohu 929,57 ha. Část naučné 
okružní cesty v délce 1,965 km 
vede nejcennější částí rašeliniště. 
Stezka je umístěna v severovýchodní 
části NPR a sestává z povalového 
chodníku různé šířky a charakteru – 
od částí pochozích přímo v terénu 
po dřevěná pole z půlkulatiny 
uložené na terénu nebo na zabe-
raněných pilotách. Před revitalizací 
stezky z OPŽP byla stezka životům 
návštěvníků takřka nebezpečná. 

Nejvýše položené město ČR
Božídarské rašeliniště 
je nejvýše položenou 
národní přírodní 

rezervací Krušných hor. 
Boží Dar leží v Krušných 
horách (1028 m n. 
m.) u hranic se srn, 
na pomezí Karlovarského 
a Chomutovského okresu. 
Projekt revitalizace 
Božídarského rašeliniště 
umožnil celkovou opravu 
uměle vybudované trasy 
v místech schůdných či 
neschůdných pro silné 
zamokření nebo z důvodů 
terénních nerovností. 

2 3

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny

Celkové náklady 19 881 780 Kč 
Uznatelné náklady 11 802 392 Kč 
Dotace z FS/ERDF 10 032 033 Kč 
Dotace SFŽP ČR  590 119 Kč 
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Od konce 19. století do roku 
1924 se obec nazývala Potštýn nad 
Orlicí, jméno je odvozeno od ně-
meckého Pottenstein. I německé 
pojmenování je poněkud zkomo-
lené. Původcem jména je hrad 
nazývaný Puttenstein – vyslovme 
Putenštajn, nikoli Potenštajn. A ná-
zev lze přeložit jako Půtův kámen. 
Skutečně totiž patřil jistému Půtovi, 
příslušnému k rodu Drslaviců. Jako 
vlastník hradu je v pramenech uvá-
děn v roce 1259. Půtov syn Mikuláš 
se stal loupeživým rytířem, dokonce 
proti němu v roce 1339 musel mar-
krabě Karel, pozdější král Karel IV., 
osobně vytáhnout. Mikuláš půtku 
nepřežil, Karel hrad dobyl a nechal 
jej rozbořit. O jeho obnovu se však 
později sám Karel zasadil. V roce 
1495 koupil hrad Vilém z Pern-
štejna a pustil se do jeho mohutné 
přestavby. Areál nakonec zasahoval 
přes celý hradní kopec. V 60. letech 
16. století převzal hrad do vlastnic-
tví Václav Hrzán z Harasova. Ten 
vtiskl hradu renesanční prvky. Další 
přestavba hradu pochází ze 17. 
století. V roce 1746 jej koupil hrabě 
Jan Ludvík Harbuval Chamaré 
a budovy hospodářského dvora 
hradu nechal přestavět na zámek. 
Zbytek hradu, zničený a zpustlý vli-
vem celospolečenských změn v 17. 
století, se postupně měnil v ruiny, 
ve zříceninu – dnes jednu z největ-
ších v České republice.

Hedvábí pod dohledem dvora
Vývoj hradu byl od počátku 

spojen s podhradím, s městečkem 

Potštejn. Rovněž osudy měly obec 
i hrad stejné, hospodářský úpadek 
za třicetileté války se jí nevyhnul. 
Malebná obec mezi pahorky 
podhůří Orlických hor a obtékaná 
vodami Divoké Orlice proslula 
výrobou hedvábí. Plátenickou 
manufakturu, jejíž stavba se do-
chovala, nechal založit Jan Ludvík 
Chamaré. A tak v zahradách zám-
ku rostly moruše pro výživu bour-
ce morušového, plátno se vyváželo 
do Středomoří a nad jeho kvalitou 
dohlížela císařovna. Aby hrabě 
Jan Antonín Chamaré doložil, jak 
prvotřídní hedvábí je, v roce 1791 
nechal z plátna ušít horkovzdušný 
balon a vypustil jej k oblakům. 
Byl to rovněž Jan Antonín, který 
stojí za dodnes oživovanou legen-
dou o pokladu skrytém v hradě. 
Tradované pověsti totiž uvěřil 
a hrad osobně překopával. Není 
divu, že si hrad našel cestu i do li-
teratury, proslavil jej Alois Jirásek 
v povídce Poklad. V Potštejně 
byla roku 1870 obnovena Jednota 
bratrská. Městečko skutečně 
nebylo ve víře vlažné, je v něm 
dosti kostelů, ať už třeba kostel sv. 
Marka, nebo svatostánek Jednoty 
bratrské, ale i další. Obdivuhodné 
je i starobylé jádro s trojúhelníko-
vým náměstím a původní domy 
krčící se na úbočí pod zalesněným 
svahem. Chloubou Potštejnských 
je však především zámek.

Od devastace k oživení
Zámek se hraběti Chamaré 

podařilo dostavět v roce 1755. 

V polovině 19. století se dědič-
ka panství Alžběta Chamaré 
vdala za Prokopa Dobřenského 
z Dobřenic. Jeho rodu byl zámek 
v roce 1945 zkonfiskován. Na čas 
si jej pronajalo britské velvysla-
nectví, pak na více než čtyřicet 
let sloužil ROH. Do roku 1989 
zámek chřadl, trpěl nevhodný-
mi úpravami, jeho inventář byl 
převezen jinam nebo rozkraden. 
Neúdržbou trpěl zámek však až 
do roku 2004. Tehdy jej koupili 
manželé Nováčkovi. Ti zámek 
postupně opravují, zpřístup-
nili jej veřejnosti a oživili jeho 
interiéry, ale i okolí. Park, který 
hrabě Chamaré nechal poprvé 
upravovat v roce 1757, potře-
boval po dlouhých desetiletích 
urychlený zásah.

kolem Divoké Orlice
Potštejn leží na obou březích 

středního toku Divoké Orlice. 
Ta na východě, v Orlických 
horách, protéká Žamberkem 
(14 km) a Potštejn opouští 
směrem ke Kostelci Nad Orlicí 
(10 km), na severozápad. V obou 
městech stojí zámky. Podél řeky 
jsou údolím vyznačeny turistické 
cesty a obě uvedená města spo-
juje cyklostezka. Z Potštejna lze 
na kole vyrazit i na jih, k zámku 
v Brandýse nad Orlicí (10 km). 
Zámek v Rychnově nad Kněžnou 
je po cyklostezce přístupný přes 
Kostelec nad Orlicí. A k relaxaci 
přímo v Potštejně vybízí procház-
ka Anenským údolím.

Obnova zámeckého  
parku v obci Potštejn

Cílem projektu byla obnova his-
toricky a krajině cenného území, 
čímž se zvýšil regionální význam 
parku jako celku. Po obnově 
celého území, zejména po zvýšení 
provozní bezpečnosti a regene-
raci stromů, byl park zpřístupněn 
veřejnosti. Obnovená lokalita slouží 
volnočasovým aktivitám obyvatel 
a návštěvníků.

Zřícenina nad zříceniny
Potštejn je obec 
se stejnojmenným 
hradem v regionu 

rychnova nad Kněžnou. 
Leží čtyři kilometry 
jihovýchodně od Vamberka 
a stejným směrem 9,5 km 
od rychnova. Obnova 
zámeckého parku v obci 
Potštejn z dotace pocházející 
z Operačního programu 
Životní prostředí spočívala 
v ošetření a regeneraci 
stávajícího stromového patra 
a v doplnění rostlin z hlediska 
historické návaznosti 
funkčnosti parku jako celku.

Nejvýše položená obec  
(862 m n. m.) Jizerských hor leží 
na Malé jizerské louce mezi Vlaš-
ským a Středním jizerským hřebe-
nem. Osadou protéká potok, podle 
kterého je osada pojmenována. 
Osada jako odlehlé obydlí čihařů 
a ptáčníků je poprvé zaznamená-
na v roce 1539 ve spisku o sporu 
českého a německého panství. 
Odprodejem osadu i okolí získalo 
frýdlantské panství v roce 1591. 
Obec byla tehdy cílem italských 
prospektorů hledajících v okolí 
drahokamy – rubíny, safíry, spinely, 
topasy i ilmenit, místními nazývaný 
izerín. Tuto éru dodnes připomíná 
potok pojmenovaný Safírový, který 
se v osadě vlévá do říčky Jizerky. 
V roce 1815 osada málem změnila 
název, měla se po synu majitele 
panství Clam-Gallase jmenovat 
Vilémova výšina. Roku 1828 založil 
Franz Anton Riedel v osadě první 
sklářskou huť pro výrobu dutého 
skla a skleněných tyčí. Druhá 
sklářská huť byla v Jizerce v letech 
1866 až 1911. Přes vysídlení Němců 
z oblasti obce Jizerka vysoko 
v horách nezanikla, dokonce 
měla v 50. letech 20. století vlastní 
samosprávu.

Rezervace tmy
V osadě stojí Hnojový dům, 

sídlo německého cestovatele 
a dobrodruha Gustava Ginzela. 
Bývalá brusírna skla byla pod ná-
zvem Pyramida přestavěna v první 
restauraci v osadě. V bývalé škole 
je umístěno Muzeum Jizerských 
hor. Pro obdivovatele vesmírných 
představení je Jizerka jedním 
z nejvhodnějších míst v republice. 
V údolí potoka v Jizerce a v údolí 
jeho hraničního česko-polské-
ho úseku se nachází takzvaná 
„rezervace tmy“, umožňující 
pozorování noční oblohy, aniž by 
bylo narušeno umělým světlem. 
V Jizerce proto dosud není veřejné 
osvětlení, a tak chráněná oblast 
tmavé oblohy, spolu s okolím 
bývalé polské sklářské osady 
a dnešního turistického střediska 
Orle, zaujímá téměř 75 kilometrů 
čtverečních. Jizerka je zároveň 
východiskem k putování po dvou 
blízkých významných přírodních 
lokalitách.

Naučná stezka Rašeliniště 
Jizerky a Bukovec

Výrazný čedičový vrchol nad 
osadou Jizerka se nazývá Buko-
vec. Na stráních vrchu porostlém 
buky se vyskytují chráněné druhy 

rostlin. A nedaleko, severozápadně 
od osady, se nachází jedno z mála 
rašelinišť v Jizerských horách. Obě 
tyto přírodní zajímavosti spojuje 
6 km dlouhá naučná stezka, která 
mapuje pozoruhodné výtvory 
přírody. V Jizerských horách 
unikátní území je kombinací raše-
linných a podmáčených smrčin, 
klečových porostů, přechodových 
rašelinišť, otevřených vrchovišť 
a lučních ekosystémů. Naučná 
stezka vede od začátku silnice 
z Horního Polubného přírodní 
rezervací Bukovec kolem starého 
čedičového lomu a přes vrchol 
Bukovce. Končí na okraji národní 
přírodní rezervace Rašeliniště 
Jizerky. Jedna ze zastávek na nauč-
né stezce zve na Malou Jizerskou 
louku – do středu národní přírodní 
rezervace Rašeliniště Jizerky. Re-
zervace byla vyhlášena v roce 1987 
na rozloze 105 ha.

v horách i alejích
Osada je řazena mezi střediska 

zimní a letní turistky. Pro zdatné 

je Jizerka dostupná po cyklostezce 
a po turistických cestách různé 
náročnosti. Než se vydáte do Ji-
zerky a na naučnou stezku, cestou 
z Prahy na Jablonecko se zastavte 
v Rychnově u Jablonce nad Nisou 
(6 km před Jabloncem). Obec tam 
již obnovila dvě aleje. Pelíkovická 
alej v Husově ulici i Košovská 
alej zasahující jak do zástavby 
města, tak mimo ni, jsou registro-
vanými významnými krajinnými 
prvky. V obou stromořadích bylo 
nutné nejen nahradit malou část 
původních stromů, ale především 
perspektivní dřeviny ošetřit.

rekonstrukce naučné 
stezky Bukovec – Jizerka –  
rašeliniště Jizerky 
Projekt spočíval v celkové rekon-
strukci nejstarší a nejvíce navště-
vované naučné stezky v Jizerských 
horách. Stezka rovněž slouží jako 
terénní výuková trasa pro školy 
v přírodě, studenty i učitele a další 
subjekty, zejména v rámci výuko-
vých programů nově otevřeného 
Střediska ekologické výchovy 
na Jizerce, provozovaného Spo-
lečností pro Jizerské hory, o. p. s. 
Rekonstrukce naučné stezky byla 
provedena v takovém rozsahu, 
aby nejen důstojně a moderním 
způsobem informovala tuzemské 
i zahraniční návštěvníky o přírod-
ních zajímavostech, ale i obsa-
hovala bezpečnostní prvky, jako 
jsou schody, zábradlí, poválkové 
chodníky, které umožňují bezpeč-
ný pohyb návštěvníků a zároveň 
jejich nasměrování do zajímavé 
a upravené trasy.

Horská sklářská osada
Osada Jizerka je 
součástí Kořenova. 
s ním, přesněji s jeho 

částí Horní Polubný, je 
propojena silnicí (7 km), 
avšak v zimních měsících 
bývá často od světa odříznuta 
sněhovými závějemi. 
Do Jizerky lze cestovat přes 
Jablonec nad nisou (24 km) 
a Desnou (10 km). a cestovat 
do ní lze i po nejstarší 
a nejvíce navštěvované 
naučné stezce v Jizerských 
horách, po stezce Bukovec 
– Jizerka – rašeliniště 
Jizerky, která byla opravena 
s přispěním Operačního 
programu Životní prostředí.
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Prioritní osa 6 – Podpora regene-
race urbanizované krajiny

Celkové náklady  3 527 532 Kč 
Uznatelné náklady 3 523 187 Kč
Dotace z FS/ERDF  2 994 708 Kč
Dotace SFŽP ČR 176 159 Kč

Prioritní osa 6 – Dotace pro zlep-
šování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady 900 985 Kč
Uznatelné náklady 632 690 Kč
Dotace z FS/ERDF 484 015 Kč
Dotace SFŽP ČR 28 471 Kč
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Landek, s nadmořskou výškou 
jen 280 m n. m., se řadí k populár-
ním kopcům Říp, Blaník, Oreb 
nebo Tábor. Protáhlý zalesněný 
kopec je však především evropsky 
a světově známou lokalitou geo-
logům, archeologům, historikům, 
přírodovědcům a horníkům. Sever-
ní úbočí se svažuje do krajiny, jižní 
a jihovýchodní svah prudce spadá 
do údolí Odry. V roce 1924 bylo 
na vrcholu kopce objeveno sídliště 
lovců mamutů staré zhruba 30 tisíc 
let. V létě roku 1953 tam archeolog 
Bohuslav Klíma nalezl kamennou 
plastiku, sošku ženy nazývanou 
Petřkovická či Landecká venuše. 
Spolu s Věstonickou venuší je 
jedinečným příkladem pravěkého 
umění a zároveň dokládá rozlohu 
„civilizačního centra Evropy“ 
v pásu od rakouského Willendorfu 
přes Věstonice a Předmostí u Pře-
rova až do Polska. 

Na Landeku se nacházejí 
největší evropské uhelné sloje, 
které navíc vystupují na zemský 
povrch, což je světový unikát. 
Erozí odhalené karbonské vrstvy 
a uhelné sloje jsou vidět na str-
mém svahu nad řekou Odrou. 
Landek je také lokalitou, kde 
vůbec poprvé v dějinách lidstva 
bylo černé uhlí používáno jako 
palivo. Není divu, že lidé tam 
nepřetržitě žili přes 23 tisíc let.

Nejstarší podnikatelská 
těžba uhlí

Od 8. do 11. století bývalo 
na vrchu Landeku středně velké 
slovanské hradiště. Mezi léty 1253 
a 1256, za vlády Přemysla Otakara 
II., tam byl postaven hrad, který 
vlastnila opavská knížata. První 
zmínka o hradu pochází z roku 
1297. Sloužil k obraně obchodní 
stezky, po které se podél Odry 
dovážely na Moravu a do Čech sůl 
a jantar, ale i k ochraně českého stá-
tu. Hrad v roce 1474 zničilo vojsko 
Matyáše Korvína, ještě před první 
světovou válkou využili zbytky zdi-
va obyvatelé Petřkovic či Koblova 
a Šilhéřovic k položení základů 
svých domů. Na místě hradu dnes 
stojí rozhledna. Landek byl prvním 
místem na Ostravsku, kde se uhlí tě-
žilo cíleně pro podnikatelské účely, 
těžba začala v roce 1782 a poslední 
horník vyfáral roku 1991. Landek 
však po staletí lákal nejen uhlím. 
Zvláště od 19. století se stával 
oblíbeným místem pro procházky. 
Za rozvoje turistického ruchu dopl-
nily romantická přírodní zákoutí dvě 
restaurace a půjčovna loděk. 

Pod patronátem sv. 
Barbory

Kopec je útočištěm velmi 
cenné vegetace, některé buky 
již překročily věk 150 let. Vedle 
bříz, akátů, dubů, habrů, javorů 
a lip tam ještě ve druhé polovině 
20. století rostly jedle. Ty jsou 
však dnes vlivem léta zhoršeného 
ovzduší Moravskoslezska velmi 
ohrožené. Vedle vzácného hmyzu 
a některých chráněných druhů 
ptáků je Landek, přesněji jeho 
opuštěné hornické štoly, domo-
vem kolonie netopýrů.

 Již v roce 1966 začal stát 
kopec chránit, 3. listopadu 1993 
byl vyhlášen národní přírodní 
památkou Landek a od roku 1997 
je vyvíjena snaha o zápis Landeku 
do Seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

V současné době je Landek 
sídlem hornického muzea  
od 4. prosince 1993 – bylo 
otevřeno ve svátek sv. Barbory, 
patronky horníků. A územím 
kopce prochází přírodovědná 
a hornická naučná stezka. Její 
obnova se v prvním desetiletí 21. 
století stala předmětem podpory 

z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Národní přírodní památka 
Landek

Střednědobý program Revitali-
zace národní přírodní památky 
Landek z roku 1996 získal v roce 
1999 Cenu Henryho Forda 
za obnovu životního prostředí 
a kulturního dědictví v Evropě. 
Program, který vznikl ve spolu-
práci s Klubem přátel Hornic-
kého muzea v Ostravě, směřoval 
k obnově rostlinných a živo-
čišných druhů a zpřístupnění 
nejzajímavějších archeologických 
a geologických míst na Landeku. 

K rekonstrukci, obnově a slou-
čení tří naučných stezek přistoupil 
Klub přátel Hornického muzea 
v Ostravě s cílem opravit lesní 
a další cesty, provést nutnou 
údržbu zeleně a také potřít rozši-
řující se porosty invazní křídlatky. 
Na odpočívadlech stezky jsou 
nové lavičky se stoly a naučnými 
tabulemi. Obnovené značení stez-
ky umožňuje lepší orientaci v te-
rénu, národní kulturní památka je 
nyní pro veřejnost přitažlivější.

naučná stezka  
nPP Landek 

V rámci projektu byly obnoveny, re-
konstruovány a sloučeny tři naučné 
stezky na Landeku do jedné nové 
naučné stezky. Rekonstrukce stezek 
zahrnovala zejména provedení 
oprav lesních a dalších cest, nutnou 
údržbu zeleně a likvidaci souvislých 
a stále se rozšiřujících porostů kříd-
latky a byl pořízen nový mobiliář.  

Nad uhelnými slojemi
Kout země se německy 
řekne Land-Ecke. 
Počeštěným výrazem 

je Landek, takto nazvaný 
vršek, skutečně nejzazším, 
nejvýchodnějším koutem 
Českého masivu. nachází 
se mezi severním okrajem 
Ostravy a obcemi Petřkovice 
a Koblov. Projekt podpořený 
z Operačního programu 
Životní prostředí umožnil 
sloučení tří naučných stezek 
v jednu.

Ocitnete-li se v metropoli 
Hané, vyplatí se městu říkat 
Holomóc či Olomóc, přívěti-
vost obyvatel Olomouce se tak 
ještě zvýší. Ve středověku byla 
Olomouc po Praze druhým 
největším a nejvýznamnějším 
městem zemí Koruny české, ale 
i dnes je místem mezinárodních 
setkání a festivalů. Poprvé o ní 
psal Kosmas v roce 1055, v plném 
psaném tvaru – v latině Holomu-
censis – se objevuje v roce 1208. 
První lidé v lokalitě žili však již 
před více než 10 tisíci lety. Tržní 
osada na místě Olomouce stála 
od 10. století. Roku 1019 byla 
již mocenským centrem Moravy. 
Čtvrtého srpna 1306 byl v Olo-
mouci úkladně zavražděn Václav 
III., jím dynastie Přemyslovců vy-
mřela po meči. V roce 1566 začala 
příchodem jezuitů ve městě první 
vlna rekatolizace, za nich však 
zároveň vznikaly školy a akade-
mie, tradici vysokých škol má 
Olomouc dodnes. V roce 1746 
byla v Olomouci založena Soci-
etas eruditorum incognitorum 
in terris Austriacis, první učená 
společnost na území rakouských 
Habsburků. Roku 1758 udělila 
Marie Terezie městu právo užívat 
titul Královské hlavní město 
Olomouc.

vedle zoo také tři velké 
sady

V pásu mezi Marsem a Jupite-
rem krouží kolem Slunce planet-

ka se jménem Olomouc. Takovou 
skvělou pověst má město i mezi 
astronomy. Ve městě je nespočet 
architektonických a kulturních 
památek. Sloup Nejsvětější troji-
ce postavený roku 1740 je zapsán 
v seznamu světového dědictví 
UNESCO. Olomouc je však 
také městem zeleně. V množství 
parků vynikají botanická zahrada 
a zoologická zahrada a přede-
vším tři velké sady – Čechovy, 
Smetanovy a Bezručovy. Tyto 
parky jsou zapsány v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR. 
Projekt města na jejich revitali-
zaci podpořil Operační program 
Životní prostředí. Ošetření zeleně 
se týkalo celkové plochy 23 hekta-
rů. Přestárlé dřeviny, poškozené 
povětrnostními vlivy a napadené 
houbovými chorobami, musely 
být ošetřeny. 

Nejstarší městská listina
Ve vzdálenosti 22 kilometrů 

severozápadně od Olomouce 
leží město, které vlastní nejstarší 
potvrzovací listinu svých práv. 
Moravský markrabě Vladislav 
Jindřich založil Uničov v roce 
1213. O deset let později městu 
práva potvrdil Vladislavův bra-
tr, král Přemysl Otakar I. Ovšem 
potvrzovací městská listina z roku 
1223 utvrzuje obyvatele Bruntálu 
(34 km severovýchodně), že jejich 
město vzniklo dříve. V listině 
jsou totiž k roku 1213 zmíněni 
bruntálští měšťané. Lidé v loka-

litě Uničova sídlili již od doby 
kamenné. Na přelomu 5. a 6. 
století se tam objevil kmen Slo-
vanů, tradičně nazývaný Hanáci. 
Za stálým osídlením lokality stála 
ložiska rud, v 8. a 9. století tam 
byly funkční metalurgické pece. 
Uničov neobyčejně vzkvétal, již 
ve 14. století měl dlážděné náměs-
tí, byl považován za důležité 
centrum severozápadní Moravy. 
Význam Uničova snížila třicetile-
tá válka.  

Obnova soustavy 
zadržovacích nádrží

Současný Uničov stále bojuje 
s důsledky špatného vztahu 
k životnímu prostředí před rokem 
1990. Zároveň se snaží jakýkoli 
vklad do péče o životní prostředí 
či zásah do krajiny řešit ohledupl-
ně. Jeden z posledních projektů, 
který byl finančně podpořen 
Operačním programem Životní 
prostředí, se zaměřil na zvýše-
ní retenční schopnosti krajiny 
prostřednictvím obnovy soustavy 
vodních nádrží. Jsou na severu 
města, nad městským parkem, 
a je jich šest. Nacházejí se v sou-
sedství říčky Oskava a náhonu 
– Mlýnského potoka. Nádrže po-
třebovaly odbahnit, na vhodných 
a potřebných místech již mají 
stabilizované břehy, které jsou 
osázeny geobotanicky původními 
druhy mokřadních rostlin a pů-
vodními dřevinami, což byl také 
jeden z cílů projektu.

Zvýšení retenční kapaci-
ty vodních nádrží Uničov

Předmětem projektu bylo zvýšení 
retenční kapacity soustavy šesti 
na sebe navazujících vodních 
nádrží v sousedství vodních toků 
Oskava a Mlýnský náhon v intravi-
lánu města Uničova. Projekt umož-
nil odbahnění nádrží a v úsecích, 
kde to bylo potřebné a vhodné, 
byly stabilizovány břehy a vysáze-
ny geobotanicky původní druhy 
mokřadních rostlin a autochtonní 
dřeviny. Rovněž byly provedeny 
nezbytné úpravy jednotlivých od-
tokových a odběrných objektů.

Hanácká města
Jen něco přes dvě 
desítky kilometrů 
jsou od sebe 

na severozápadní Moravě 
vzdálena města Olomouc 
a Uničov. společnou mají 
historii důležitou jak pro 
Moravu, tak pro stát. 
K podpoře z Operačního 
programu Životní prostředí 
se v případě tohoto místa 
váže vedle dalších i projekt, 
jehož cílem bylo zvýšení 
retenční schopnosti krajiny 
prostřednictvím obnovy 
soustavy vodních nádrží 
v Uničově.

6 7

Prioritní osa 6 – Podpora regene-
race urbanizované krajiny

Celkové náklady  5 005 120 Kč
Uznatelné náklady  4 942 601 Kč
Dotace z FS/ERDF 3 781 090 Kč 
Dotace SFŽP ČR 667 251 Kč

Prioritní osa 6 – Dotace pro zlep-
šování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady  3 995 519 Kč
Uznatelné náklady  3 595 967 Kč
Dotace z FS/ERDF 3 396 191 Kč
Dotace SFŽP ČR 199 776 Kč
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PARDUBICKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ

Spálené Poříčí leží na silnici č. 
19 mezi Nezvěsticemi a Rožmi-
tálem pod Třemšínem, zhruba 
20 km jihovýchodně od Plzně. Je 
známé církevní střední odbornou 
školou, křesťanskými i židovskými 
památkami či zachovalým pan-
ským pivovarem a stojí v místech, 
které obývali již lidé mladší doby 
kamenné. O vsi je zmínka z první 
poloviny 13. století. Roku 1617 
nechal majitel panství tamější tvrz 
přestavět na zámek. V roce 1620 
lehlo celé město popelem a sotva 
se mu podařilo přečkat třicetiletou 
válku. V následujících stoletích 
se městečko řemeslníků a cechů 
postupně rozrůstalo, na počátku 
20. století mu přibyla čtvrť rodin-
ných domů. Jako většinu obcí 
v oblasti i Spálené Poříčí v květnu 
1945 osvobodila americká vojska. 
Dnešní městečko žije aktivním kul-
turním a společenským životem. 
Mezi spolky dobře působí ZO 
Český svaz ochránců přírody. Ten 
si vzal za své zbudovat záchrannou 
stanici pro poraněné živočichy. 
Na dostavbu stanice, především 
15 voliér a klecí a rovněž nádrže 
s vodou pro ptactvo, byla poskyt-
nuta podpora z OPŽP. V součas-
nosti je stanice členem národní sítě 
záchranných stanic, daří se jí vracet 
vyléčené živočichy do přírody 
a vedle expozice poraněných trvale 
handicapovaných živočichů nabízí 
ekologické programy veřejnosti. 

Rybník Dožín
Jen necelých 8 km jihovýchodně 

od Spáleného poříčí leží Železný 
Újezd, ves spravovaná obcí Čížkov 
(2,5 km jižně). O oblasti se hovoří 
již ve svatovojtěšských legendách, 
Čížkov je uváděn k roku 1146. 
O Železném Újezdě jsou věrohodné 
zprávy z let 1347 a 1379. Nedaleko 
Čížkova, u obce Mladý Smolivec, 

se 7. 10. 1620 odehrála velká bitva 
„Na Vraždě“, ve které nalezlo smrt 
na 200 císařských vojáků. Čížkov 
se pyšní kostelem sv. Jana Křti-
tele a Železný Újezd rozhlednou 
Na Skále ve výšce 672 m n. m. 
V jeho katastru je zároveň rybník, 
ležící přímo na okraji Železného 
Újezdu. Dožín, jak se nazývá, léta 
ztrácel schopnost shromažďovat 
a zadržovat vodu. Obnova a posíle-
ní retenčního objemu a spolu s tím 
i samočisticí schopnost nádrže byly 
cílem projektu, který byl spolu-
financován z prostředků OPŽP. 
Čižkovičtí nechali odstranit hlinité 
sedimenty, zrekonstruovat hráz 
a vybudovat nový bezpečnostní 
přeliv. Rybník ožil také díky nově 
vysázené okolní zeleni.

Chvályhodná soukromá 
aktivita

Cestou od Zvíkovce u Beroun-
ky přes Terešov a Radnice do Ro-
kycan nelze minout ves Mlečice. 
Leží 30 km severovýchodně 
od Plzně. Založení obce k roku 
1227 je spojováno se zprávou 
o daru Přemysla Otakara I. dceři 
Anežce, proslulé české abatyši. 
Nevelká obec se chlubí cennou 
kulturní památkou, farním 
kostelem Nejsvětější Trojice, který 
svou funkci plní již od roku 1344. 
V novodobé obci se do hodnotné-
ho počinu pustil pan Jiří Hatina. 

S finanční podporou z OPŽP 
vybudoval nádrž a tůně s přísluš-
nou zelení, které funkčně tvoří 

jeden celek. Zcela nové vodní 
prostředí pod názvem Biocentrum 
v Žákovině je tvořeno mělkým ko-
rytem náhonu, které odbočuje ze 
stávajícího vodního toku a přivádí 
vodu do prostoru stávajících luk. 
Na toku je sedm tůní, voda vtéká 
do mělké boční nádrže s regulova-
ným odtokem. Tím bylo docíle-
no zvýšeného zadržování vody 
v lokalitě rybničního ekosystému 
a zlepšily se podmínky pro výskyt 
fauny a flóry v území, které je 
biologicky zajímavé. 

Přechod pro ryby
Plzeň leží na soutoku čtyř řek. 

Od západu přitéká Mže, z jihu 
se spojují Radbuza s Úhlavou, 
a od jihovýchodu Úslava. Smíšená 
voda uvedených toků začíná žít 
vlastním říčním životem u plzeň-
ského Prazdroje a na cestě od Plz-
ně k Lahovicím a Zbraslavi, kde 
ústí do Vltavy, se jmenuje Beroun-
ka. Ta Plzeň opouští v mohutných 
meandrech. Na jezu na počátku 
jednoho z nich, v Bukovci, ani 
ne 1 km severně od plzeňské 
části Újezd, je k posouzení další 
soukromá aktivita. Tentokrát se jí 
zhostila MVE Bukovec – Mlýn, s. 
r. o. Zprůchodnila jez a vybudova-
la přírodě podobný rybí přechod.

Pátrání po zmizelém hradu
Mezi Čížkovem a Přešínem 

(3 km severozápadně) stál hrad 
pod názvem Strašná skála. Jeho 
rozvaliny skrývá lesní porost stej-
nojmenného vrchu, v turistických 
mapách značený Na Hrádcích, 
s nadmořskou výškou 608 m. 
Stál zcela jistě v roce 1310 a měl 
jej v držení Budislav z Čížkova. 
První podrobnější popis hradu však 
pochází až z 2. poloviny 19. století. 
Stejně jako další průzkumy byl od-
kázán jen na archeologické bádání. 
Hrad malý nebyl, v jeho předhradí 
byl hospodářský objekt s průjezdní 
branou. Hrad měl dvě věže, jednu 
z nich obytnou. Vrch stejně jako 
rozhledna Na Skále u Železného 
Újezdu umožňuje rozhled do kra-
jiny, například na severovýchod 
k přírodnímu parku Brdy, jehož 
hranice je vzdálena jen 5 km.

Biocentrum v Žákovině
Projekt na vytvoření lokálního bio-
centra s vodním prostředím zahr-
nuje tři projektované části (nádrž, 
tůně, zeleň), které funkčně tvoří 
jeden celek. Nové vodní prostředí 
bylo vytvořeno mělkým korytem 
náhonu, které odbočuje ze stáva-
jícího vodního toku a přivádí vodu 
do prostoru stávajících luk. Trasa 
toku tak rozčlenila sedm tůní a ústí 
do spodní mělké boční nádrže 
s regulovaným odtokem o průměr-
né hloubce 70 centimetrů.

krajina tůní i rozhleden 
Okolí Plzně je oblast 
pověstná houbařskými 
lokalitami, vodáckými 

tábory, ale i pohnutou 
historií. V oblasti se rovněž 
daří chránit a zachraňovat 
volně žijící živočichy. 
Dosvědčují to projekty 
podpořené z Operačního 
programu Životní prostředí.

Když Vladyka ze Žipotína věno-
val obec Tatenice nově zřízenému 
klášteru Hradisko u Olomouce, 
psal se rok 1065. Ale prý již kolem 
roku 1000 osídlili tehdy ještě 
zalesněnou oblast horníci z Dol-
ních Frank čili Bavorska. Součástí 
obce na pomezí Čech a Moravy 
byla od počátku strážní tvrz. Ve 13. 
století Tatenice přináležela k au-
gustiniánskému klášteru Koruna 
Panny Marie, což vsi přineslo řadu 
výhod. Husitská tažení o dvě století 
později ji pustošila, nevýhodou se 
ukázala strategická poloha obce 
v údolí Moravské Sázavy. Za pánů 
z Boskovic v 16. století požívala 
obec náboženské svobody. Roku 
1589 převzal panství Ladislav Velen 
ze Žerotína. Ten se za stavovského 
hnutí postavil po bok protivníků 
císaře, prohraná bitva na Bílé hoře 
ho však zničila a následná třicetiletá 
válka přinesla vsi jen utrpení. V le-
tech 1622 až 1848 patřila Tatenice 
Lichtensteinům, k jejich zábřežské-
mu panství byla připojena v roce 
1628. V 18. století a na počátku 
19. se vsí opět několikrát prohnala 
vojska. První vlak projel tatenickou 
zastávkou již 1. září 1845. I když na-
prostá převaha německých obyvatel 
neměla na vztahy v Tatenici mezi 
válkami přílišný vliv, konfiskaci ma-
jetku a odsunu v roce 1946 původní 
obyvatelé neunikli.

Pod hrozbou demolice
Barokní kostel sv. Jana Křtitele 

v Tatenici pochází z roku 1723. 
V kostele je uložena gotická mado-
na z kláštera Koruny. Zajímavostí je, 
že kostel je považován za severomo-
ravskou památku, čímž se potvrzuje 
dějinný vztah obce spíše k Moravě. 
Výstavní stavbou je také pozdně 
renesanční lovecký zámeček. Stojí 
na místě strážní tvrze, kterou nechal 
v roce 1606 přestavět Ladislav Velen 
ze Žerotína. Původně byl zámek 

jednopatrový, čtyřkřídlý, po požáru 
v roce 1798 zůstala zachována jen 
dvě křídla. Po odsunu Němců byl 
zámek proměněn ve sklady. Chátral 
a koncem 60. let bylo naplánováno 
jeho zbourání. Jen vytrvalost jeho 
obránců zámek zachránila a v roce 
1985 byl rozsáhle rekonstruován. 
Objekt byl upraven psaníčkovou 
sgrafitovou technikou. Nyní v zám-
ku sídlí obecní úřad, jsou v něm 
obřadní síň, knihovna, restaurace 
a sál pro společenské akce. K zá-
mečku náleží park, který směřuje 
až ke kostelu, přesněji ke hřbitovu 
kostela. Na konci prvního desetiletí 
21. století byl park revitalizován 
s přispěním OPŽP. 

Starost o zámecké parky
Z Operačního programu 

Životní prostředí putovala dotace 
na nové založení trávníků v parku, 
odstranění nevyhovujících dřevin 
a na výsadbu nových stromů 
a keřů. Klidová centrální zóna 
Tatenice nyní důstojně doplňuje 
prostor mezi zámečkem a sakrální 
stavbou na sever od něj.

Tatenice není jediným žada-
telem, který se v Pardubickém 
kraji po schválení podpory z OPŽP 
pustil do oživení zámeckého parku. 
Na cestě do Tatenice přes Poličku, 
Svitavy a Moravskou Třebovou sta-
čí v Poličce odbočit k městečku Bys-
tré. V roce 1590 tam na místě tvrze 
již stál renesanční zámek s trojkří-
dlou jednopatrovou věží. V zám-
ku dnes sídlí Domov na zámku 
Bystré současně se základní školou 
speciální a speciálně pedagogickým 
centrem. Jejich zřizovatel, krajský 
úřad, zpracoval projekt na obnovu 
vegetačních prvků v zámeckém 
parku. Spolu s nutným odstraně-
ním nevyhovující zeleně nechal 
zřizovatel obnovit parterový záhon 
na nádvoří zámku, oživit travnaté 
plochy a vysázet čerstvé dřeviny. 

Podhůřím na kole
Tatenice je obklopena spíše 

smíšenými lesy, rájem houbařů. 
Lesy kolem vrchu Cukrová bouda 
(3 km severovýchodně) prochází 
turistická cesta ze Zábřehu do Cot-
kytle. V Tatenici je křižovatka tras 
cyklostezek. Na severozápad lze do-
jet do Lanškrouna (8 km), na sever 
do Králíků (25 km) nebo druhou 
trasou do Cotkytle (8 km) a Štítů 
(12 km), na východ údolím Mo-
ravské Sázavy do Zábřehu (20 km) 
a na jih přes Rychnov na Moravě 
do Moravské Třebové (17 km). 

Samostatná Morava
Jako kulturní celek si autonomie 

užívala Morava v dějinách vícekrát. 
Byla nejen součástí zaniklé Velké 
Moravy. V rámci zemí Koruny 
české byla markrabstvím nebo mezi 
léty 1928 a 1948 zemí Moravskoslez-
skou. Poprvé a naposledy se Mora-
va od Čech odtrhla na počátku 17. 
století, nikoli však od Koruny české, 
nýbrž od krále a markrabího Ru-
dolfa II., čili se odklonila politicky. 
Vstoupila do konfederace Moravy, 
Uher a Rakous. Za odtrhnutím 
Moravy stál Karel starší ze Žero-
tína, příbuzný vlastníka Tatenice. 
Avšak již v roce 1619 se Moravané 
přiklonili k českým stavům a v roce 
1628 zabezpečilo Obnovené zřízení 
zemské Habsburkům dědičné 
právo na Moravu. Poslední zemsky 
orientovaná politická síla, která 
chtěla pro Moravu samostatnost, 
působila v ČR mezi léty 1990 a1996.

Parkové plochy mezi  
zámkem a kostelem  
v tatenici
Projekt umožnil parkové úpravy 
v centrální části obce Tatenice. 
Cílem projektu bylo zkvalitnění 
centrálního veřejného prostranství 
v obci, které slouží jako klidová 
a odpočinková zóna jak občanům 
obce, tak návštěvníkům zámku 
v Tatenici. Realizací projektu byla 
posílena estetická a hygienická 
funkce urbanizované části krajiny 
a upevnila se sounáležitost obyvatel 
Tatenice k obci.

Mezi Čechami a Moravou
tatenice má 
železniční stanici 
na hlavní trati mezi 

Lanškrounem, Moravskou 
třebovou a Zábřehem. Ves, 
s připojeným Krasíkovem, 
leží v jihovýchodní 
části Pardubického 
kraje. V  centrální části 
tatenice, v místě mezi 
zámkem a kostelem, je 
pěkně upravené veřejné 
prostranství. Díky podpoře 
z OPŽP tam byly nově 
založeny trávníky, odstraněny 
nevhodné dřeviny a vysázeny 
dřeviny nové.  

8 9

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu  
přírody a krajiny

Celkové náklady  1 369 154 Kč 
Uznatelné náklady 1 359 154 Kč
Dotace z FS/ERDF 1 039 753 Kč
Dotace SFŽP ČR 183 486 Kč

Prioritní osa 6 – Podpora regene-
race urbanizované krajiny

Celkové náklady 703 196 Kč
Uznatelné náklady  685 446 Kč
Dotace z FS/ERDF 582 629 Kč 
Dotace SFŽP ČR  34 272 Kč
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STŘEDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ

Úštěk byl od 10. století zastáv-
kou na obchodní cestě z Litoměřic 
do Lužice. Městem byl jistě v roce 
1361, koncem 14. století v něm již 
stál hrad. Husité sice Úštěk vyple-
nili, zároveň však potvrdili jeho 
vojenský význam. Od konce 20. let 
15. století byly proto kolem Úštěku 
budovány hradby s mohutnými 
věžemi a hrad byl dodatečně včle-
něn do městské části. Na rozvoj 
městečka měl vliv kvalitní vývozní 
chmel, později chráněn známkou. 
Na počátku třicetileté války bylo 
městečko konfiskováno, jeho část 
již v roce 1622 převzali jezuité. 
Ti celé panství získali v roce 1675 
a po dalších 98 let ovlivňovali 
hospodářský a společenský vývoj 
Úštěcka. Po krátké úřední správě 
vykoupili Úštěk v roce 1779 měš-
ťané. Od roku 1838 patřilo město 
Lobkovicům. V letech 1849 až 
1953 byl Úštěk soudním okresem. 
Po květnu roku 1945 museli oblast 
opustit původní němečtí obyva-
telé, skladba obyvatelstva se zcela 

změnila. Na přelomu 50. a 60. 
let stoupl význam Úštěcka coby 
rekreační oblasti, tehdy započala 
výstavba rybníku Chmelař, dodnes 
užívaného ke koupání. V součas-
nosti je starobylý Úštěk městskou 
památkovou rezervací.

Pečlivě chráněná starobylost
Jádro města se rozkládá na pís-

kovcovém ostrohu se strmými 
svahy, který předurčil podobu 
Úštěku. Náměstí bylo vybudováno 
pouze formou rozšiřující se ulice. 
Tvar ostrohu nedovolil rozvinout 
uliční síť ani dodatečnou panelovou 
výstavbu. Pečlivě ošetřované pozd-
ně gotické měšťanské domy jsou 
jednopatrové, z části se strmými 
štíty. I když neunikly občasným 
požárům, u řady z nich se docho-
vala podloubí. Středověké jádro 
městečka doplňuje téměř 600 let 
stará Pikartská věž a pozdně barok-
ní kostel sv. Petra a Pavla. Na jižním 
okraji Úštěku je zachován židovský 
hřbitov a v centru města stojí syna-

goga. Obojí svědčí o někdejší velké 
židovské komunitě.

Architektonický klenot
Nejpřitažlivější část města se 

nachází v Kamenné ulici, na cestě 
do údolí k soutoku Loubního 
a Úštěckého potoka. K pískovcové 
skále podél cesty jsou jakoby při-
lepeny domky, připomínající ptačí 
hnízda. Domky vybudovali v polo-
vině 19. století italští dělníci, poklá-
dající v Úštěku železnici. Do skály 
vyhloubili sklepy i obytné místnosti 
s malinkými okénky. Z horní ulice 
lze sáhnout domkům na okapy, 
z jižní strany, ze které vynikají, 
jsou obydlí vystavěna do několika 
pater a k jejich návštěvě je nutný 
žebřík. V Ptačích domcích bydlejí 
lidé, v případě skutečného zájmu 
je proto nutné oslovit informační 
centrum na úštěckém náměstí.

Masiv skály, ve které jsou Ptačí 
domky vystavěny, za více než sto let 
značně zchátral. Jeho sanace byla 
nutná jak pro zachování domků, 
tak především pro bezpečnost jejich 
obyvatel. Úštěčtí proto využili mož-
nosti požádat o dotaci z OPŽP.

Cesty za romantikou
Město je výchozím bodem pro 

nespočet výletů. V nejbližším okolí 
jsou zámky Ploskovice či Velké 
Březno a hrad Helfenburk čili 
Hrádek  pod ním v obci Ostrý je 
poutní místo s kostelem. K návštěvě 
vybízejí zřícenina Kalichu u Třebu-
šína či hrad Kokořín. Úštěk není 
v síti cyklostezek, nejbližší trasa 
vede po hranici Kokořínska, 4,5 km 
východně od Úštěku, na západní 
straně pak 9,5 km vzdálená trasa 
z Litoměřic přes Ploskovice do Vel-
kého Března. Úštěk nabízí vycház-
ky v okruhu po okolí, v kopcovitém 
terénu na trase v délce zhruba 
15 km. Na stezce značené žlutě ne-
lze minout Helfenburg či památné 
stromy na hranicích Kokořínska.

Nedaleko, 20 km jihozápadně 
od Úštěku, je v Lovosicích-Píšťa-
nech možné navštívit dílo, které při-
spělo k ochraně životního prostředí. 
Společnost zabývající se výrobou 
a prodejem energie z obnovitelných 
zdrojů vybudovala na Labi nedale-
ko jezu Lovosice dva rybí přechody, 
které rybám slouží k přirozenému 
pohybu při migraci. Jeden přechod 
je břehový, typu bypass – přírodní 
bystřinné koryto –, druhý je určen 
rybám za vyšších průtoků a je vy-
budován v dělicím pilíři mezi jezem 
a malou vodní elektrárnou. Projekt 
byl podpořen z OPŽP.

sanační opatření  
k zajištění bezpečnosti  
nad janovskou silnicí
Předmětem projektu byla stabiliza-
ce rizikového skalního objektu, kte-
rý ohrožoval komunikaci vedoucí 
z Hřenska do obce Janov (v kata-
stru obce Hřensko). Pro zajištění 
bezpečnosti a zamezení možného 
zřícení nestabilní skalní soustavy 
bylo nezbytné provést technicky 
složitější, a proto finančně náklad-
nější sanační opatření, které již 
nebyla správa NP České Švýcarsko 
schopna zajistit z vlastních zdrojů. 

Ptačí domky – úštěcký skvost
Úštěk leží 
na rozhraní CHKO 
České středohoří 

a CHKO Kokořínsko, 
17 km severovýchodně 
od Litoměřic. Město 
přitahuje filmaře, jeho 
náměstí a uličky jsou 
zachyceny v oscarovém filmu 
Kolja nebo v písničkovém 
retrofilmu rebelové. 
O Úštěk se však zajímali také 
reportéři, a to tehdy, když 
tamější skála ohrožovala 
bezpečí obyvatel. Podobně 
tomu bylo i na silnici z Janova 
do Hřenska. I tam byla skála 
díky OPŽP již sanována.

Podle kronikáře Václava Hájka 
z Libočan existoval Brandýsek již 
v roce 975. Protože známému fabu-
látorovi českých dějin nelze věřit, 
musíme se spolehnout na Zemské 
knihy. Nejstarší záznamy v nich 
o Brandýsku hovoří v roce 1345 
a o vsi Olšany, která s Brandýskem 
později splynula, se píše v roce 1316. 
Zemědělská obec těžila z polohy 

na hojně užívané cestě z Prahy 
do Slaného. Brandýsek potkal osud 
obce rozkládající se nad slojemi 
černého uhlí. V polovině 19. století 
byl již v obci hlouben důl Michael 
a kolem něj postupně rostla hornic-
ká osada. V sousedství obce byly 
zároveň otevírány další šachty dolů 
Ludmila, Witek a později Ferdinand 
a Theodor. Tehdy hornická osada 
propojila Olšany s Brandýskem 
v jednu obec. V roce 1930 žilo 
v Brandýsku o jeden tisíc obyvatel 
více než dnes. Nejzajímavějším 
brandýským místem pro široké 
okolí je vodní park u osady Čabárna, 
ležící 1 km jihozápadně od okraje 
obce. Vodní park je dobře dostupný 
po silnici z Brandýsku do Švermova 
(3 km). Rozprostírá se na Týneckém 
potoce, na rozhraní katastrálních 
území Brandýska a Kladna.

Centrum ekologické 
výchovy Čabárna

Vodní park je domovem 
množství živočichů, jak vodních 
v rybníce nebo v malých tůňkách, 

tak suchozem-
ských. Vedle 
různých druhů 
ryb jsou tam 
i želvy, lze 
zahlédnout nu-
trie. Zajímavé 
přírodní pro-
středí je nejen 
oblíbeným 
cílem prochá-
zek okolních 
občanů, ale 
i členů dvou 
ekologických 

organizací, které u vodního parku 
působí. Tou první je Centrum 
ekologické výchovy (CEV) při 
Naučném středisku ekologické 
výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s. 
Centrum bylo vybudováno měs-
tem Kladno v roce 2009 s dotací 
z Operačního programu Životní 
prostředí. CEV dnes působí 
v nízkoenergetické dřevostavbě, je 

vybaveno jako ubytovací školicí za-
řízení, což je podstatou střediska. 
Budovu vytápějí kotle na biomasu, 
vodu ohřívají solární kolektory. 
Odpadní voda je svedena do bi-
ologické čistírny, mohou k ní být 
připojeny i stavby v okolí. Nazmar 
tam nepřijde dešťová voda, která 
je jímána do podzemních nádrží 
a dále používána na toaletách a při 
zalévání zahrady, která je typu per-
makulturního, neboť je vytvořena 
na principu cesty k soběstačnosti 
a trvalé udržitelnosti. V souladu 
s Koncepcí environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Stře-
dočeského kraje v letech 2003–2010 
se tak podařilo vytvořit infrastruk-
turu pro realizaci environmen-
tálních vzdělávacích programů 
a poskytování environmentálních 
informací v severozápadní části 
Středočeského kraje.

Záchranná stanice  
pro zraněné živočichy

Druhou, sousední aktivitou 
ve prospěch přírody je Stanice pro 
zraněné a handicapované živoči-
chy AVES. Byla u vodního parku 
založena v roce 2000 jako občan-
ské sdružení a od roku 2001 je 
součástí národní sítě záchranných 
stanic ČSOP. Působí na území 
pověřených obcí Kladna, Slaného, 
Rakovníka, Kralup nad Vltavou, 
Neratovic a Mělníka. V únoru roku 
2004 podepsalo sdružení smlouvu 
s Muzeem T. G. M. o spolupráci 
a vytvoření odběrového místa 
v Rakovníku. A v průběhu deseti-
letí se stanice pustila do realizace 
projektu, který byl spolufinan-

cován z Operačního programu 
Životní prostředí. AVES vybudoval 
v Brandýsku rehabilitační zařízení 
pro zraněné, handicapované 
či opuštěné živočichy. V areálu 
stanice vznikly klidové zateplené 
komory, prostory pro dodržení 
karanténních opatření, prostory 
pro bezprostřední ošetření přija-
tých pacientů a skladové prostory. 

Rehabilitační voliéry a velké rozlé-
távací voliéry slouží k posílení kon-
dice živočichů před navrácením 
do volné přírody. Zařízení stanice 
je schopno pečovat nejen o ohrože-
né, silně ohrožené a kriticky ohro-
žené živočichy, ale o všechny druhy 
volně žijících živočichů běžně se 
vyskytujících v dané oblasti. Část 
rehabilitační zóny stanice může 
navštěvovat veřejnost.

Nedaleko Lidic a Buštěhradu
Brandýsek dnes leží v hustě 

osídlené oblasti. Je pohodlně do-
stupný ze silnice R7, na úseku mezi 
Slaným (9 km) a Prahou (15) km. 
K návštěvě pamětních míst vybízejí 
tragickým osudem postižené Lidi-
ce (6,5 km) se zastávkou v Muzeu 
Oty Pavla v Buštěhradu (5 km), 
kde spisovatel prožil dětství.

Hájkova kronika
Václav Hájek z Libočan způso-

bil v českém dějepisectví neplechu. 
Jeho kronika českého národa 
od odchodu praotce Čecha z Dal-
mácie do roku 1526 věrohodná 
není. Knihu Hájek sepsal a v roce 
1541 vydal na žádost šlechty. Ta 
po nástupu Habsburků na český 
trůn viděla v knihtisku příležitost 
k šíření informací o úspěších čes-
kého národa a o urozenosti české 
šlechty a tím ke zlepšení jejího po-
stavení v zemi. Příčinou zkreslení 
historie byl také autorův katolický 
postoj k dějinám země. Nejvýraz-
něji kroniku odsoudil „otec děje-
pisu“ František Palacký. Kronika 
je i tak vynikající po beletristické 
stránce a je i dnes snadno čtivá.

Centrum ekologické  
výchovy Kladno

Předmětem projektu byla výstavba 
Centra ekologické výchovy Kladno 
v lokalitě Čabárna na severový-
chodním okraji města Kladno. Do-
tace z OPŽP směřovala na výstavbu 
nízkoenergetické budovy centra 
ekologické výchovy, na nákup 
vnitřního vybavení a na založení 
permakulturní zahrady, včetně 
nákupu pozemku jako nedílné 
součásti centra.

Dvě zastavení v Brandýsku
Šest kilometrů 
severovýchodně 
od Kladna leží 

Brandýsek. V obci s necelými 
1 700 obyvateli se zdá, že 
každý z nich je zapojen 
do ochrany životního 
prostředí. V Brandýsku 
totiž působí hned dvě velké 
ekologické organizace. 
a kladenští také mají 
výstavní Centrum ekologické 
výchovy v lokalitě Čabárna 
na severovýchodním 
okraji města. Centrum 
bylo vybudováno z peněz 
Operačního programu 
Životní prostředí. 

1110

Prioritní osa 6 – Dotace pro zlep-
šování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady 1 301 274 Kč
Uznatelné náklady  1 142 143 Kč
Dotace z FS/ERDF 970 821 Kč
Dotace SFŽP ČR 57 107 Kč

Prioritní osa 7 – Dotace pro envi-
ronmentální vzdělávání, poraden-
ství a osvětu

Celkové náklady  50 199 759 Kč
Uznatelné náklady  50 152 159 Kč
Dotace z FS/ERDF 42 629 335 Kč 
Dotace SFŽP ČR  2 507 608 Kč
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Těžko říci, co je pravda na po-
věsti, že město svůj název získalo 
od klobouku, který brumovská 
vrchnost použila k označení své 
oblíbené studánky. Když tam 
byla později založena osada, 
nazvali ji Klobouky. Současný 
název město užívá od roku 1885. 
Vznik osady je spojován s koloni-
zací oblasti a s hradem Brumov 
(5,5 km jižně) ve Vlárském prů-
smyku. Hrad je doložen k roku 
1255. Nejdůležitější privilegia 
středověku získaly Valašské Klo-
bouky v průběhu 14. a 15. století. 
Městečkem s právem hradiště 
čili s privilegiem trhu a právem 
hrdelním byly od roku 1356. 
Městem se Kloubouky staly v 16. 
století. V roce 1605 se městem 
prohnala vojska Štěpána Bočkaje, 
Kloubouky neminuly strasti 
třicetileté války, v šedesátých 
letech město ničili Turci a ještě 
počátkem 18. století město plenili 
uherští povstalci. Největší požár 
na Moravě v 19. století postihl 
právě Kloubouky, v roce 1896 
zničil oheň přes polovinu města, 
za oběť padla plamenům většina 
původních dřevěných domů, pro 
Kloboucko typických. Padesátá 
léta 20. století přinesla Valašským 
Kloboukám popření křesťanské 
kultury, tažení proti církvi a vě-
řícím. Poslední slavnosti Božího 
těla se konaly v roce 1958.

Dochované dřevěnice 
i pranýř

Farní kostel Povýšení svatého 
Kříže s gotickým jádrem ze 13. 
století, renesanční věží a barok-
ním interiérem je dominantou 
města. Na náměstí stojí Mari-
ánský sloup a pozoruhodný je 
zachovaný renesanční pranýř. 
Významná je i Stará radnice, 
v níž sídlí muzeum. Expozice 

Městského muzea je zaměřena 
na tamější historii a zvyky a také 
tradice soukenictví, plátenictví 
a barvířství. Nejcennější jsou 
však tři dochované dřevěnice, 
které přečkaly požár v roce 1896. 
Dodnes stojí u náměstí. V jed-
nom ze stavení má sídlo ekolo-
gické sdružení Kosenka. V ob-
dobí první republiky obohatil 
Valašské Kloubouky některými 
stavbami také slavný architekt 
Bohuslav Fuchs. Město opatruje 
historické jádro jako městskou 
památkovou zónu. K zajímavos-
tem města se nedávno přiřadil 
ekologický park.

Trhovisko pozorovatelnou 
přírody

Nově zbudovaný ekopark v lo-
kalitě Trhovisko na severový-
chodním okraji Valašských 
Klobouk je příjemným místem 
k odpočinku, relaxaci a procház-
kám maminek s dětmi, k výuce 
školních tříd v přírodě, k odpo-
činku seniorů i posezení celých 
rodin. Parkem vede přírodní 
mlatový chodník a návštěvníci se 
mohou po ekoparku volně po-
hybovat. Blízké sepjetí ekoparku 
s krajinou navíc tvoří útočiště 
pro drobné živočichy, proto 
je vynikající pozorovatelnou 
přírodních procesů v průběhu 
celého roku. Park dotvořila nová 
vegetační výsadba keřů druhů 
běžných kolem Klobouk. Areál 
ekoparku lemují solitérní kame-
ny, které návštěvníci užívají k po-
sezení. Kloboučtí se díky finanční 
podpoře z OPŽP mohli pustit 
do úprav vegetačních prvků a te-
rénních úprav. Odstraněny byly 
stromy a keřové skupiny, které 
nevyhovovaly nebo překážely, 
ale i pokryv zanedbaných bylin 
a trav. Znovu byly dřeviny vysá-
zeny jako solitéry, vznikly nové 
záhony keřů a bylin i travnaté 
a luční plochy. Podrosty, které 
zůstaly, byly regenerovány. Přiby-
la políčka osázená slunečnicemi 
a plochy vegetačních vrbových 
staveb. Mlatový chodník je řešen 
bezbariérově. Plocha ekoparku 
nyní navazuje na lesní porost 
v těsné blízkosti.

Mikulášský jarmek 
a lyžování

Ve městě je každoročně pořá-
dán tradiční Mikulášský jarmek, 
na který se pravidelně sjíždí tisíce 
lidí z blízkého i vzdáleného okolí. 
Valašské Klobouky jsou význam-

ným východomoravským středis-
kem zimních sportů a výchozím 
místem turistických hřebenových 
túr v severní části Bílých Karpat. 
Pěší turisty i cykloturisty přitahují 
hlavně v létě, kdy odtud vyrážejí 
po mnoha trasách do Bílých Kar-
pat. Hraniční přechod do Sloven-
ské republiky v Nedašově Lhotě 
na východě je vzdušnou čarou 
vzdálen 7 km a lze jím projít jak 
pěšky, tak po značené cyklostezce.

Bílé karpaty
Chráněná krajinná oblast Bílé 

Karpaty byla zřízena výnosem 
Ministerstva kultury 3. listopa-
du 1980. Od 15. dubna 1996 je 
zařazena v seznamu biosférických 
rezervací UNESCO. Význam 
tohoto území dokládá udělení 
Evropského diplomu pro chráně-
ná území v roce 2000. Chráněná 
oblast se rozkládá na 746,87 km2 
a zahrnuje některá velmi cenná 
území s výskytem bělokarpat-
ských orchidejí. Byla po mnoho 
staletí kultivována člověkem. Do-
chovaly se tam mimořádně cenné 
přírodní hodnoty a na mnoha 
místech lze hovořit o harmonic-
ké krajině. Krajinářské úpravy 
předchozích generací citlivě 
využily tamějších přírodních 
podmínek. Výsledkem jsou tisíce 
hektarů jedinečných květnatých 
luk s roztroušenými dřevinami, 
představující dnes typický krajin-
ný ráz Bílých Karpat. Louky jsou 
pozoruhodné především bohatos-
tí rostlinných společenstev

Ekopark  
trhovisko

Podpora z Operačního progra-
mu Životní prostředí umožnila 
revitalizaci Ekoparku Trhovisko. 
Projekt byl rozdělen do tří fází. 
Do přípravy prostoru náležely 
úprava vegetačních prvků a terén-
ní úpravy. Příprava vegetačních 
prvků zahrnovala odstranění 
stromů a keřových skupin, odstra-
nění travinobylinného pokryvu 
a provedení pěstebních opatření 
v podobě řezů na původních dřevi-
nách. Terénní úpravy byly provede-
ny celoplošně s cílem vyrovnání 
nerovností v odchylkách 5–25 cm. 
Projektová dokumentace nabídla 
i nový mlatový chodník v Ekoparku 
Trhovisko. Trasy jsou řešeny s vyu-
žitím prostých kruhových oblouků 
bez přechodnic. 

Město dřevěnic
V údolí říčky 
Klobučky, vklíněné 
mezi stráně Bílých 

Karpat a Vizovických 
vrchů, leží v severní části 
CHKO Bílé Karpaty město 
Valašské Klobouky. Jeho 
obyvatelé mají díky podpoře 
z Operačního programu 
Životní prostředí velmi 
zdařile oživený ekopark pod 
názvem trhovisko. 

Malá obec Myslibořice zcela 
určitě vznikla dříve než tvrz. 
Ta stála ve 14. století, o vsi se 
však písemný pramen zmiňuje 
už roku 1271. Tvrz posloužila 
majitelům vsi k pozdější přestav-
bě na zámek. Obec se zapsala 
do paměti hrdinského období 
národa za 2. světové války. 
Ve třetí vlně výsadků v režii 
zpravodajského odboru exilové-
ho ministerstva národní obrany 
v Anglii se paradesantní čtyř-
členná skupina snažila v oblasti 
podpořit a rozšířit odbojovou 
činnost, navázat spojení s Lon-
dýnem a předávat mu informace 
o situaci v protektorátu. Vý-
sadek v rámci operace Spelter 
se uskutečnil v noci ze 4. na 5. 
května 1944 poblíž Kramolína, 
11,5 km východoseverovýchodně 
od Myslibořic. Komplikace si 
vynutily přesuny, na počátku 
června se skupina za pomoci 
obyvatel usadila v hájovně 
na samotě Ostrý u Myslibořic. 
Dva z parašutistů boj s gestapem 
nepřežili. Činnost výsadku byla 
oficiálně zrušena až na konci 
května 1945. O Myslibořicích 

mohla veřejnost slyšet ještě 
v dubnu roku 2007. Tehdy arche-
olog Milan Vokáč z Muzea Vy-
sočiny oznámil jedinečný nález 
pravěké, neolitické osady na dně 
myslibořického rybníka, vůbec 
první odhalené na Vysočině.

Státu od roku 1921
Barokní zámek na západ-

ním okraji vsi vznikl na místě 
gotické tvrze s hlubokým 
příkopem v první čtvrtině 18. 
století. Tříkřídlou dvoupatrovou 
budovu s čestným dvorem navrhl 
na objednávku Ondřeje Kryštofa 
z Ostašova rakouský architekt 
Jakub Prandbauer. Zámek poz-
ději patřil Chotkům a naposledy, 
do roku 1921, Sinům. Zadlužený 
zámek odkoupil českosloven-
ský stát a v roce 1928 jej nechal 
přizpůsobit pro sociální účely. 
Těm slouží myslibořický zámek 
dodnes. Je domovem důchodců 
a seniorů, od roku 1992 v působ-
nosti Diakonie Českobratrské 
církve evangelické. Ta podala žá-
dost o dotaci z OPŽP na ošetření 
zámeckého parku a na výsadbu 
nových dřevin. Bylo třeba přede-
vším zabránit dalšímu znehod-
nocování kompozice zámeckého 
parku. V současné době je park 
znovu v dobrém stavu.

Budišov
Osada na území dnešního 

Budišova pod názvem Dobrutoys 
se do historie poprvé zapsala již 
v roce 1104, ale v okolí byly nale-
zeny i předměty z pravěku a z ob-
dobí počátků osidlování české 
kotliny Slovany. Ve 13. století 
stála ve vsi vodní tvrz. Majitelé 
Budišova se velmi často střídali, 
byl to až Petr Mrakeš z Noskova, 
který v září roku 1538 vymohl 
na králi Ferdinandu I. povýšení 
Budišova na město s výsadami 
dvou výročních trhů, týdenní-
ho trhu, znaku a práva pečetit 
zeleným voskem. 12. června 1886 
projel Budišovem první vlak mezi 
Studencem a Velkým Meziříčím. 
V roce 1904 se město stalo za-
kladatelem významného zem-
ského spolku, tehdy tam vznikla 
Národní Jednota pro jihozápadní 
Moravu. Koncem 40. let 20. sto-
letí se začínají psát několikaleté 
dějiny útlaku budišovských země-
dělců, konfiskací jejich majetku 
i nuceného stěhování, Budišov 
dokonce přišel o postavení města. 
Až v říjnu roku 2006 si Budišovští 
pro obec vymohli status městyse.

školou i muzeem
Vodní tvrz začali již po roce 

1572 přestavovat Berkové 
z Dubé, roku 1721 začala 
přestavba zámku v renesanční 
podobu. V roce 1730 bylo před 
zámkem postaveno sousoší svaté 
Rodiny, které vytvořil Alexan-
dr Jelínek z Velkého Meziříčí. 
Sochař byl autorem mnoha 
dalších soch v parku i zámku. 
Posledními majiteli zámku byli 
příslušníci rodu Baratty-Drago-
no. Pak v něm sídlila až do roku 
1951 měšťanská škola. V roce 
1974 se do zámku nastěhovala 
pobočka Moravského zemského 
muzea v Brně, která má dodnes 
v Budišově stálou přírodovědec-
kou expozici. Zároveň roku 1974 
začala renovace zámku, další 
probíhala v roce 1986. Okolo 
zámku vznikal od 20. let 18. 
století rozsáhlý anglický park se 
sochami sfing, kamenných váz 
a dalších děl. Součástí parku 
bylo také stromořadí. Budišo-
vští nechali s pomocí finanční 
podpory z OPŽP alej obnovit 
a oživit novou výsadbou. Na vy-
braných plochách roste nový 
trávník. Stromořadí jako domi-
nantní prvek znovu spoluutváří 
charakter parku, zdravotní stav 
aleje již neohrožuje bezpečnost 
veřejnosti.

Třebíč
Zámky Myslibořice na jihu 

a Budišov na severu jsou 
od sebe vzdáleny 19 km. Cestu 
mezi nimi dělí řeka Jihlava a za-
čátek vodní nádrže Dalešice. 
Jihlava protéká Třebíčí, podél 
jejího toku lze do města zajet. 
Třebíč byla založena kolem 
roku 1101. Utlumený rozvoj 
města mezi léty 1948 a 1989 si 
Třebíč vynahradila. Zachované 
památky jsou opravené, od čer-
vence roku 2003 se součástí 
seznamu UNESCO staly hned 
dvě: židovské ghetto a bazilika 
svatého Prokopa z roku 1260. 
K významným památkám patří 
městská věž, kláštery a kostely.

Obnova aleje v zámec-
kém parku v Budišově

Stromy v někdejší aleji zámeckého 
parku byly ve velmi špatném zdra-
votním stavu, hrozilo jim vyvrácení. 
Byly proto vykáceny a na jejich 
místa vysázeny stromy nové. Na vy-
mezených plochách byl osetím 
kvalitním travním osivem založen 
parkový trávník.

Obnovené parkové prvky
nedaleko třebíče se 
nacházejí dva menší 
zámky. Jeden leží 

zhruba 15 km jihovýchodním 
směrem, druhý 11 km 
na severovýchod. Operační 
program Životní prostředí 
přispěl k obnově a ošetření 
parků nebo jejich částí 
u obou zámků.

12 13

Prioritní osa 6 – Dotace pro zlep-
šování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady  413 742 Kč
Uznatelné náklady  390 706 Kč
Dotace z FS/ERDF 332 100 Kč
Dotace SFŽP ČR 19 535 Kč

Prioritní osa 6 – Dotace pro zlep-
šování stavu přírody a krajiny

Celkové náklady  1 225 350 Kč 
Uznatelné náklady  1 073 921 Kč
Dotace z FS/ERDF  912 833 Kč 
Dotace SFŽP ČR  53 696 Kč
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Trend ekologických módních 
přehlídek přišel do Ruska z Ev-
ropy. V roce 2004 začaly přední 
módní salony v Paříži pořádat 
každoroční Etickou módní pře-
hlídku. Tato myšlenka inspirovala 
Marinu Kokorinovou, předsedky-
ni hlavního ruského environmen-
tálního hnutí (ECA) k pořádání 
ekologického módního týdne 
v Rusku. V roce 2011 se tato inici-
ativa vyvinula v projekt Ruseco-
moda, jehož cílem bylo propago-
vat „zelené“ oblečení a vytvořit 
v Rusku návrhářskou komunitu, 
která by tvořila v duchu trvalé 
udržitelnosti a šetrného přístu-
pu k životnímu prostředí. První 
počiny tohoto projektu byly 
malého rozsahu, ale letos se ruský 
Eco Fashion Week přestěhoval 
do mnohem prestižnější síně 
Manéž v centru Moskvy. Změnil 
se i celkový koncept přehlídky. 
Klíčový důraz byl kladen na ob-
lečení a návrhářské přehlídky, 
zatímco stánky s bižuterií i ručně 
vyrobenými řemeslnými výrobky 
na akci chyběly. 

Nepravá kůže i kopřivy
Své kolekce tam letos předsta-

vilo patnáct domácích návrhářů. 
„Dbáme na to, abychom vždycky zajis-

tili nové návrháře a nové kolekce,“ říká 
organizátorka a mluvčí projektu 
Taťána Karginová. 

„V současné době pracujeme jen s rus-
kými návrháři, ale do budoucna máme 
v plánu zvát i zahraniční tvůrce, protože 
se od nich můžeme mnohému přiučit. Ko-
neckonců má Evropa v tomhle před námi 
pět, možná deset let náskok,“ dodává. 

Na ekologickém módním 
týdnu prezentují ruští návrháři 
své kolekce v pěti kategoriích. 
První z nich zahrnuje oblečení 
vyrobené z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí: z orga-
nické bavlny, bambusu, hedvábí, 
kopřiv, konopí a vlny. Do druhé 
patří kolekce etického oblečení, 
na jehož výrobu se používají 
náhražky kůže a zvířecích kože-

šin. Třetí kategorie je vyhrazena 
modelům vytvořeným v souladu 
se specifickými environmentál-
ními standardy a požadavky. 
Do čtvrté kategorie spadá etické 
oblečení vyrobené tradičními 
řemeslnými postupy, které tímto 
pomáhá uchovávat a rozvíjet. 
Poslední kategorie byla předsta-
vena teprve letos.

„Doplnili jsme kategorie o rekreační 
řadu sestávající z outdoorového oblečení 
vyrobeného z přírodních materiálů. 
Organizační výbor rozšířil koncept 
ekomódy i na zdravý životní styl,“ říká 
Karginová. 

Ekomódní týden 
Ruský Eco Fashion Week se 

přestěhoval z útulné botanické 
zahrady moskevské státní univer-
zity do lépe přístupné a populár-
nější síně Manéž. Jelena Toropo-
vová, která navrhuje oblečení ze 
psích chlupů, si všimla, jak oproti 
loňskému roku vzrostla návštěv-
nost přehlídek.

„V botanické zahradě se sešli zapálení 
a cílevědomí lidé, ale nebylo jich mnoho. 
Je jich mnohem více už jen proto, že do ní 
zavítají i náhodní kolemjdoucí,“ vysvět-
luje Karginová. 

Manéž se kvůli Eco Fashion 
Week na celý týden proměnila 
ve fantaskní futuristické měs-
to. Na pěti tisících čtverečních 
metrech vyrostly ekodomy, 

ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

Ekologie dle poslední módy
Moskva se připojila k dalším 
evropským městům a letos 
v květnu uspořádala již 
druhý ročník „zeleného“ 
módního týdne. Cílem 
ruského Eco Fashion Weeku 
bylo představit trvale 
udržitelné módní trendy 
a vytvořit platformu pro 
mladé i zavedené ruské 
návrháře. Zadání přitom 
bylo jasné. nechtělo nic 
menšího než zformulování 
konceptu „zeleného“ 
oblečení a „zelené“ módy. 

ekokanceláře, ekoobchody, 
čerpací ekostanice, parkoviště pro 
ekobicykly, ekohřiště, ekoauto-
mobily se proháněly po ekosil-
nicích lemovaných ekosemafory 
i po ekobulváru, na kterém 
byla vystavena umělecká díla, 
a návštěvníci, oblečení přirozeně 
v doplňkovém oblečení, mohli 
doplňovat síly u stánků s ekoob-
čerstvením a seznámit se s nej-
různějšími aktivitami „zeleného“ 
životního stylu. 

Bez pocitu viny
Obzvláště oblíbenou byla 

kolekce plstěného oblečení Jeka-
těriny Ščukinové. Každý z jejích 
modelů diváci přivítali bouřlivým 
potleskem. Návrhářka ve své práci 
používá nebarvenou a nečesanou 
ovčí vlnu, přírodní hedvábí a nej-
různější rostlinná vlákna. 

„Toto oblečení vám dává pocit pohodlí 
a tepla. Když se zachumláte do ekokožešiny, 
jste osvobozeni od jakéhokoli pocitu viny,“ 
říká o své práci. 

Velký zájem vyvolávají i tra-
diční ruská témata. Etnické prvky 
v oblečení se navíc v poslední době 
staly velice módními. Na druhém 
ročníku moskevského ekomódního 
týdne představil Oleg Naumov 
kolekci inspirovanou lidovými 
motivy, která obsahovala mno-
hovrstevné sarafány, tradiční 
šaty s dlouhými rukávy a repliky 
žostovských podnosů známé svými 
vyobrazeními velkých květin. 
Natálie Gajdardžiová vystavila 

svou kolekci šatů z přírodního lnu 
pěstovaného v Bělorusku. Tato 
návrhářka ve své práci používá uni-
kátní ruční výšivky, pletení a náši-
vek. Taťána Karginová se domnívá, 
že některé ruské návrháře čeká 
v Evropě slibná budoucnost. 

„Chceme, aby se naši návrháři v násle-
dujících letech, anebo možná již příští rok 
začali zúčastňovat přehlídek s ekologickým 
a etickým tématem na Západě,“ svěřuje 
své přání.

Trvale udržitelný luxus
Xénie Černý-Scanlonová, za-

kladatelka blogu Zelené podpat-
ky, který se zabývá otázkami trvale 
udržitelné módy, během přednáš-
ky o etickém luxusu vysvětlila, že 
nějakou dobu trvá, než se environ-
mentální myšlení, jehož součástí 
je i starost o budoucí generace 
a upřednostňování kvality před 
kvantitou, v člověku vyvine. 

„V posledních letech se trend udávají-
cích tvůrců v módním průmyslu soustředí 
více a více na takzvaný trvale udržitelný 
luxus, to znamená luxus, který bere ohledy 
na životní prostředí,“ vysvětluje Čer-
ný-Scanlonová. 

Podle ní tito návrháři společně 
s celebritami utvářejí názory a po-
stoje veřejnosti. 

„Žádný krok směrem k etičtější a k ži-
votnímu prostředí šetrnější módě by nebyl 
možný bez podpory zákazníka. Spotřebitelé 
jsou uvědomělejší, například ve Finan-
cial Times již několik let vychází sloupek 
o etických způsobech utrácení peněz,“ 
argumentuje Xénie. 

Blogerka také zdůrazňuje důle-
žitost ruského Eco Fashion Weeku: 
„Je na čase uvést do světa ekomódy některé 
radikální změny, aby se z okrajového jevu 
stala skutečnou trendy záležitostí.“ 

Rusko má co nabídnout
Organizátoři ruského týdne 

„zelené“ módy věří, že Rusko 
se podle nich může stát jedním 
z nejslibnějších trhů pro rozvoj 
značek „zeleného“ oblečení. 
Zahraniční trhy již začínají mít 
o ruské návrháře zájem. Nikdo 
z nich však zatím nemůže v oblas-
ti trvale udržitelného luxusu kon-
kurovat zahraničním tvůrcům, 
kromě Viky Gazinské, návrhářky, 
která již od začátku své kariéry 
odmítá používat pravé kožešiny. 
Ostatní ruští módní návrháři 
vytvářející kolekce luxusního 
oblečení však zatím nespěchají 
a k environmentálnímu hnutí se 
nepřipojují. Aby trvale udržitelný 
luxus v Rusku zakořenil, museli 
by ruští návrháři začít nabízet 
inovativní materiály a módní 
design. Za tímto názorem stojí 
i Taťána Karginová. 

„Chápeme, že přijetí a vstřebání nové 
kultury potřebuje čas. Zájem o tuto oblast 
vzrůstá a povědomí o ní se rozšiřuje. V mi-
nulosti jsme po něčem takovém neměli 
vůbec žádnou poptávku a cokoli se u nás 
v tomto směru událo, jen odráželo vývoj 
na Západě. A nyní vidíme, že i Rusko má 
co nabídnout. Možná se věci nevyvíjejí 
tak rychle, jak by mohly, ale to, co se děje, 
je dobrý začátek,“ uzavírá.

ECHO
OPŽP a zámek v Doksech
Operační program Životní pro-
středí by měl pomoci při renovaci 
zámeckého parku zámku v Dok-
sech u Máchova jezera. Opuště-
nou valdštejnskou památku by její 
dosavadní majitel – Liberecký kraj 
– měl ještě letos městu zapůjčit. 
Doksy již v těchto dnech, ačkoli 
k podepsání smlouvy dosud ne-
došlo, pro zámek shánějí dotace. 
„Máme informace, že by měla 
být vypsána výzva pro podávání 
žádostí o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí, ze 
kterého je možné čerpat finance 
i na projekty související s revita-
lizací zámeckých parků. A toho 
bychom chtěli využít,“ informova-
la Eva Burešová, starostka Doks.

Panely v Chomutově
Radní Chomutova vybrali zhoto-
vitele instalace solárních systémů 
pro ohřev vody na objektech 
Denního stacionáře pro osoby se 
zdravotním postižením Písečná 
a Domova pro seniory Písečná. 
„Senioři by sluncem ohřívanou 
vodu mohli začít využívat již v lis-
topadu letošního roku,“ uvedl pri-
mátor Jan Mareš. Povoz panelů by 
měl přinést úsporu tepla v domově 
přes 21 % a ve stacionáři až 41 %. 
Solární systém je navržen jako bez-
údržbový s tím, že při nedostatku 
slunečního záření bude dohříván 
ze stávajícího zdroje tepla. Zakázka 
bude stát 6,2 milionu korun. 
„Dotace uhradí plných devadesát 
procent. Je to první projekt tohoto 
typu, který město Chomutov chce 
realizovat v rámci Operačního 
programu Životní prostředí,“ 
dodal primátor Mareš.

Zateplení v Čr
Téměř polovina (42 procent) 
majitelů domů a družstevních 
bytů nemá u nás svou nemovitost 
zateplenu, 21 procent o tom ani 
neuvažuje. Vyplývá to z průzkumu 
provedeného pro Sdružení EPS 
ČR. Nejvíce lidí v zatepleném bytě 
bydlí podle průzkumu v Praze 
a Ústeckém kraji, shodně 62 pro-
cent. Dvě procenta respondentů 
dokonce vůbec netuší, zda je jejich 
dům zateplen, nebo ne. Od letoš-
ního července do října probíhá 
výzva k předkládání projektů 
do Operačního programu Životní 
prostředí. Úspěšní žadatelé získají 
dotace například na využívání 
alternativních zdrojů tepla nebo 
na zateplování. Podle údajů Minis-
terstva životního prostředí patřilo 
v minulosti k nejvíce žádaným pro-
jektům právě zateplování budov.

ruský Eco Fashion Week se přestěhoval z útulné 
botanické zahrady moskevské státní univerzity  
do lépe přístupné a populárnější síně Manéž. 
Jelena toropovová, která navrhuje oblečení  
ze psích chlupů, si všimla, jak oproti loňskému 
roku vzrostla návštěvnost přehlídek.
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V přírodním bazénu fungu-
jí přírodní zákony a všechny 
přirozené procesy jsou v něm 
zapojeny coby naši pomocníci. 
Šetří práci s údržbou, zdraví 
i peníze. V Rakousku, Němec-
ku, ve Švýcarsku a v dalších 
evropských zemích se takto 
koncipované zahradní koupání, 
které po vzoru módních trendů 
zdravého životního stylu zavrhu-
je nákladnou chemii a umělost, 
objevilo již v 80. letech minu-
lého století. Koupací jezírko 
v podobě miniatury skutečného 
biotopu, obzvlášť je-li citlivě 
osázeno rostlinami a nenásilně 
začleněno do zahrady, plní svou 
estetickou funkci i při počasí, 
které koupání nepřeje. I v našich 

řekách a potocích byla před 
nástupem chemizace zemědělství 
a pracích prášků také čistá voda, 
aniž by se na tom podílely table-
ty a filtrační systémy. Napodobit 
tyto přirozené procesy v umělé 
zahradní nádrži není ve výsledku 
ani nijak složité. Ušetří věčné 
starosti o kvalitu vody, budeme 
se moci koupat v přirozeně čisté 
vodě a biotopový bazén určitě 
vypadá mnohem lépe než sterilní 
modrá nádrž. Ostatně příklad 
si můžeme vzít z těch projektů 
podpořených z Operačního 
programu Životní prostředí, 
v jejichž rámci byly vytvořeny 
nádrže a tůně, a to například 
kvůli odvodnění území.

Hloubka pro plavání
Základní myšlenka „ekoba-

zénu“ spočívá v tom, že v jedné 
nádrži spojuje funkce běžného 
bazénu a okrasného jezírka, což 
vede k nastartování přirozených 
samočisticích procesů. V praxi to 
nejčastěji vypadá tak, že nádrž je 
rozdělena na dvě zóny. Jednou 
je prostor určený pro koupání, 
druhou je část, ve které jsou vytvo-
řeny podmínky pro růst vodních 
rostlin. Mezi oběma zónami je vy-
výšená přepážka sahající ode dna 
několik málo decimetrů pod hla-
dinu. Přepažení má dvě funkce. 
Jednak zamezuje vnikání půdního 
substrátu a dalšího organického 

materiálu do koupací zóny, jednak 
díky nestejnoměrnému prohřívání 
obou částí umožňuje samovolnou 
výměnu vody mezi nimi. Kou-
pací prostor by měl být natolik 
hluboký, aby umožňoval alespoň 
pár plaveckých temp, aniž by si 
plavec odíral kolena o dno, čili 
minimálně 140 centimetrů, raději 
však dva metry. Biologická zóna 
bývá obvykle mělčí, její hloubka 
závisí na druzích rostlin. Ovšem 
není od věci, když sahá nejméně 
do nezámrzné hloubky necelého 
jednoho metru, aby v zimě voda 
nepromrzala až ke dnu. Ušetříme 
tím nutnost vysazovat každým 
rokem většinu vodních rostlin 
znovu a případně také odlovovat 
koncem podzimu uhynulé ryby.

Je na to třeba prostor
Rozhodující podmínkou 

pro zřízení koupacího jezírka je 
dostatečná plocha. Při malém 
objemu vody se totiž samočisticí 
schopnosti buď vůbec neprojeví, 
nebo vybudovaný systém nebude 
stabilní. Velká masa vody má vět-
ší tepelnou setrvačnost a chemic-
kou stabilitu. Platí proto zásada, 
že čím větší, tím lepší. Minimální 
doporučená velikost jezera je 70 
m2, lepší je mít k dispozici 80 m2 
a více, běžné velikosti jezírek jsou 
přes 100 m2. Lidé, kteří nemají 
dostatečně velkou zahradu, ale 
chtějí jezírko, by se měli smířit 
s tím, že na koupání nebude příliš 
vhodné, i když experimentovat 
lze i s koupacím bazénem od veli-
kosti 40 m2.

Pro mnoho uživatelů je i tato 
podmínka těžko splnitelná, 
zejména u typických stavebních 
pozemků některých satelitních 
městeček či chatových osad. Lze 
ji však částečně obejít malým 
kompromisem, kdy klasický ba-
zén propojíme s běžným jezírkem 
pomocí čerpadla. První bioto-
pové bazény se většinou stavěly 
z armovaného betonu. Výhodami 
tohoto materiálu byly mechanic-
ká odolnost a možnost snadného 
vytvoření svislých stěn koupací 
části a přepážky, nevýhodou však 
byly vysoké náklady. Proto se 
v posledních letech koupací jezír-

ka vytvářejí nejčastěji z vodotěs-
ných fólií. Na rozdíl od fóliových 
okrasných jezírek však musejí 
vzdorovat i nohám koupajících 
se lidí. Z toho důvodu je nutné 
použít opravdu kvalitní materiá-
ly, vlastní fólii podložit ještě geo-
textilií, která zabraňuje protržení 
fólie, a dno jezírka pokrýt pískem 
a plochými kameny. U fóliových 
nádrží pochopitelně není snadné 
vytvářet svislé plochy nebo stěny 
s velkým sklonem. Ve srovnání 
s klasickým modrým bazénem 
je to lepší verze, ale ve srovnání 
s úplně přírodním jezírkem je to 
pořád umělý a trvale neudržitel-
ný prvek. Životnost vodního díla 
závisí na životnosti fólie, která se 
odhaduje na desítky let. Na po-
zemcích, kde je podloží s příměsí 
jílu nebo úplně jílovité, bude 
takový bazén pravděpodobně 
fungovat – po dočasném poklesu 
vodní hladiny – i po porušení 
fólie, která tím ztratí svou těsnicí 
funkci, které se však po něko-
lika letech nasakování podloží 
a boků jezírka ujme jíl, a hladina 
proto opět stoupne na maximum, 
po doplnění vody načerpáním 
nebo po zimním tání. Na písči-
tém a kamenitém podloží zřejmě 
voda uteče jednou úplně. Je po-
třeba o tom vědět, ale není nutné 
nechat se tím od stavby přírod-
ního bazénu odradit. Může nám 
totiž sloužit skvěle celý život.

asi každý, kdo si pořídil 
zahradní bazén, dříve 
nebo později zjistil, že 
vedle sezonní radosti má 
i stálou sezonní starost 
o čistotu vody. Potřebuje 
chemikálie, filtry, soupravy 
pro chemický rozbor 
vody, hadice a čerpadla… 
Příroda si přitom se stejným 
problémem poradila již 
dávno, a to bez jakýchkoli 
chemických pomůcek. 
Vezměme si z ní příklad 
a pořiďme si bazén 
biotopový, který nevyžaduje 
nákladné a neekologické 
čištění.

Mělčina jako filtr
TECHNOLOGIE

Další alternativou je vybudo-
vání rybníčku nebo přírodního 
jezera bez fólie, což je snadné 
v případě dostatku jílovitých 
složek v půdě a podloží. Ovšem 
tato verze nebude nikdy tak 
čistá a luxusně vypadající jako 
plastová varianta, protože fólie 
izoluje nejen vodu uvnitř jámy, 
ale i okolní půdu plnou živin 
na druhé straně. V několika prv-
ních letech může být jílové jezír-
ko hodně kalné a i při kvalitním 
osázení nebude nikdy voda 
průzračnější, než jaká může být 
v tom nejčistším rybníce. Další 
nevýhodou je, že hladina vody 
se udrží na maximu obvykle 
nejdříve po třech letech, někdy 
i později.

Lekníny, kosatce i rákosí
Břeh koupací části bývá 

u moderních biotopových bazénů 
většinou řešen jako dřevěné molo 
s odpočinkovou zónou. Do vody 
vedou schůdky nebo žebřík z vo-
děodolného materiálu. Máme-li 
problém s plovoucími nečistotami, 
můžeme je občas sesbírat síťkou. 
Větší pozornost vyžaduje vytvoře-
ní biologické části systému. Každá 
voda kromě destilované obsahuje 
živiny potřebné pro bujný růst 
řas, které se do ní stále dostávají 
z okolí. Je-li živin příliš mnoho, 
voda se zakalí a vše v ní poros-
te hustým řasovým kobercem. 
Nejsnadnějším řešením je nechat 
živiny z vody odebrat vodními 
a pobřežními rostlinami. Rostliny 

zkonzumují živiny ke svému růs-
tu, díky čemuž nejsou tyto živiny 
ve vodě dostupné řasám.

Dno přírodního jezírka je 
proto upravené tak, aby neslo 
substrát pro zakořenění. Rostliny 
lze dávat na dno i v nádobách. 
Biologická část má několik míst 
s různou hloubkou: pro pobřežní 
rostliny – kosatce, sítinu, šáchor, 
rákos – a pro vodní rostliny. Zá-
klad systému čistícího vodu tvoří 
rostliny s plovoucími listy, tzv. 
emerzní, nebo s listy vyčnívající-
mi nad hladinu. Díky přímému 
přístupu slunečního světla jsou 
totiž jejich biochemické cykly 
výkonnější a čisticí schopnost 
větší. Tím, že zastíní vodu, navíc 
zabraňují růstu zelených řas. 
Mezi vhodné emerzní druhy 
patří především esteticky vděčné 
lekníny, ale i méně nápadné rost-
liny z našich přírodních nádrží 
a mokřadů – stulíky, voďanka 
žabí atd. Do vyváženého systému 
však patří i ponořené, submerzní 
typy rostlin, zejména s hustými 
členitými listy, například stolíst-
ky, vodní mor a některé druhy 
rdestů. I ony mají pozitivní vliv 
na kvalitu vody a ještě k tomu po-
skytují útočiště mnoha užitečným 
organismům. Na léto je možné 
do nádrže nasadit tropickou plo-
voucí rostlinu tokozelku americ-
kou, také zvanou vodní hyacint, 
s efektními velkými květy.

Výjimkou jsou bazény předem 
navržené tak, že čisticí zóna 
s rostlinami neobklopuje koupací 
část, ale je umístěna opodál, 
působí obdobně jako kořenová 
čistírna. Voda se do ní z bazénu 
čerpá a samospádem se do bazé-
nu vyčištěna vrací. Tento způsob 
je používán na větších přírodních 
koupalištích a při předělávkách 
klasických bazénů, když není 
možné nebo praktické jiné řešení 
situace.

S rybami opatrně
Do biotopového bazénu 

mohou patřit i ryby, ovšem mělo 
by jich být jen malé množství. 
Množení i znečištění, které ryby 
způsobují, lze regulovat vhodným 
výběrem druhů a omezeným zdro-
jem potravy. Vhodné jsou ryby 
masožravé, které se živí komářími 
larvami a přispívají také ke zdár-
nému vývinu rostlin. Přikrmovat 
je většinou není třeba, protože 
reprodukční schopnosti komárů 
jejich apetit bezpečně uspokojí. 
Další užiteční tvorové likvidující 
komáry, jako jsou potápníci, larvy 
vážek, obojživelníci, se do dobře 
zařízené nádrže nastěhují sami 
z volné přírody. Údržba biotopo-
vého bazénu bývá mnohem méně 
náročná než u klasického bazénu. 
Především se musí doplňovat 
voda, která se odpařuje nejen 
z hladiny, ale i z listové plochy 
plovoucích a pobřežních rostlin. 
To lze vyřešit i jednoduchou au-
tomatikou. Čas od času je rovněž 
nutné odstranit nadbytečnou 
biomasu (rostliny, substrát dna), 
v kterou se postupně proměnily 
vodní nečistoty. Není asi třeba 
zdůrazňovat, že do biotopového 
koupaliště nepatří žádné chemiká-
lie. Ekosystém přírodního jezírka 
funguje pouze tehdy, jsou-li jeho 
složky, včetně mikroflóry, co 
možná nejpestřejší, nejbohatší 
a nejvyváženější čili bez chemie. 
Přestože rostliny umějí nahra-
dit chemické filtrační systémy 
a vytvořit křišťálově čistou vodu, 
čas od času je nutné jim trochu 
pomoci s kalem, který se obvykle 
usazuje v koupací části jezírka. 
Jednou za dva roky se proto také 
doporučuje odčerpat vodu ze dna 
jezírka. Snížení hladiny by však 
nemělo přesáhnout 20 cm. Údržba 
rostlinné části je snadnější. Stačí 
počkat, až hladina zamrzne, a vše, 
co je nad ledem, pokosit.

Lidé, kteří nemají dostatečně velkou zahradu, ale 
chtějí jezírko, by se měli smířit s tím, že na koupání 
nebude příliš vhodné, i když experimentovat lze 
i s koupacím bazénem od velikosti 40 m2.

na léto je možné do nádrže 
nasadit tropickou plovoucí 
rostlinu tokozelku ame-
rickou, také zvanou vodní 
hyacint, s efektními velkými 
květy.
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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 8. červenci 2013

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.

1)  Nad rámec plánovaných výzev bude vyhlášena výzva na oblast
podpory 1.3.

2)  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.

3)  V případě kontinuálního příjmu žádostí budou projekty hodnoceny 
a schvalovány postupně ve třech skupinách. První skupina bude tvořena 
žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi 
podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými 
od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVáNÍ VODOHOSPODáŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVáNÍ RIZIKA POVODNÍ 1)

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 – LI. výzva. Příjem bude ukončen po dočerpání alokace 

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)

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

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

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 –  
L. výzva

 kontinuální příjem žádostí 3)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla – L. výzva kontinuální příjem žádostí 3)

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 –  
XLVII. výzva

kontinuální příjem žádostí

6 ZLEPŠOVáNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

6.3 Obnova krajinných struktur – XLVI. výzva

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

kontinuální příjem žádostí 3)

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6  – L. výzva kontinuální příjem žádostí 3)

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. poradenství a environ. informací


