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„Sužují nás vichřice. Od kapličky nad vesnicí, odkud je na větrolam nejlepší výhled, vidíte takovou úžlabinu tam, 
kde končí Jeseníky a začínají Rychleby. Moje maminka vždycky říkávala, že to tam fičí jako nikde jinde,“ říká Vlas-
ta Kočí, starostka obce Velká Kraš. Silné větry způsobují erozi půdy a na podzim zvedají 
prach z polí. Obec však našla řešení. Větrolam podpořený z OP Životní prostředí. strana 10

Členové Řídicího výboru OP Životní prostředí projednali na zasedání další projekty určené k podpoře.

„Nejčastěji vyřídíme dotaz obratem 
na lince. Je-li třeba dotaz konzultovat, 
odpověď zahrnuje větší penzum informací, 
nebo tazatel dokonce přímo žádá písemné 
potvrzení, dokončíme načatou komuni-
kaci zasláním e-mailu,“ říká Jana 
Tlustá, vedoucí Zelené linky 
SFŽP ČR. str. 6

Nová čistírna v Náchodě
Začátkem září byla slavnost-
ně předána k užívání stavba 
„Náchod a Hronov – kanalizace 
a rekonstrukce čistírny odpadních 
vod Náchod“. Projekt sestával 
z dostavby kanalizační sítě v čás-
tech měst Náchoda, Hronova 
a městyse Velké Poříčí, které do-
posud nebyly napojeny na cent-
rální kanalizační sběrač ukončený 
na stávající čistírně odpadních 
vod. Náklady na projekt přesáhly 
200 milionů korun. str. 2–3

ŘV OPŽP má nové členky 
Členové Řídicího výbor OPŽP 
projednali další projekty určené 
k podpoře. Zároveň jim byly před-
staveny dvě nové členky výboru. 
Staly se jimi Veronika Kramaříková,  
která na Ministerstvu financí ČR  
vede kabinet ministra, a Jaroslava 
Honová, vrchní ředitelka sekce 
technické ochrany životního pro-
středí na Ministerstvu životního 
prostředí. str. 2–3

Otázky a odpovědi
„Dobrý den, rád bych se zeptal, 
zda je možné žádat o dotaci 
na stavbu malé vodní elektrárny? 
V současnosti již možnost podat 
žádost na popsaný projekt není. 
V OPŽP byly totiž podporovány 
podobné projekty v rámci oblasti 
podpory 3.1.2 – Výstavba a rekon-
strukce zdrojů elektřiny využívají-
cích OZE –, do které spadá kromě 
jiného také výstavba a rekonstruk-
ce malých vodních elektráren…“ 
Přinášíme další inspirující otázky 
zaměřené na OPŽP a odpovědi 
na ně. str. 18

Slunce v domě
K vytápění 
domu solární 
energií není 
pokaždé 
zapotřebí 
pokrýt stře-
chu solárními 

kolektory a vybavit se drahou 
technologií. Slunce můžeme 
využívat i pasivním způsobem 
a vyhřívat obytné místnosti pří-
mým slunečním zářením. Jen je 
třeba se nad tím zamyslet již před 
stavbou domu. str. 28

 Velká Kraš: 
 stromořadím 
 proti větru 
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EDITORIAL

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

ECHOZcela zmodernizovaná čistírna v Náchodě O čerpání z evropských 
fondů
Česko s největší pravděpodobností 
nebude mít více času na čerpání 
desítek miliard korun z evropských 
fondů. Výbor Evropského parla-
mentu zamítl v druhé polovině 
září návrh, aby Česko i další země 
dostaly na vyčerpání peněz rok na-
víc. Ministerstvo pro místní rozvoj 
nedávno odhadlo, že Česko jen 
letos z eurofondů nestihne vyčer-
pat 30 miliard korun. Europoslanci 
ve výboru pro regionální rozvoj 
návrh jasnou většinou zamítli. Proti 
byli hlavně poslanci ze zemí, které 
jsou hlavními plátci do evropského 
rozpočtu. Europoslanci ještě teore-
ticky můžou návrh schválit na svém 
plenárním zasedání, je to však jen 
velmi málo pravděpodobné. 

sešity se zvířátky
Správa národního parku a chrá-
něné krajinné oblasti Šumava při-
pravila pro děti prvních tříd a starší 
z partnerských škol sešity, které 
motivují děti k poznávání šumavské 
přírody. Těchto devět druhů sešitů 

si mohou 
zakoupit 
i ostatní 
školy 
nebo 
zájemci 

na všech informačních střediscích 
parku. Sešity národního parku 
obdrží také všichni žáci partner-
ských škol, které se v loňském roce 
zúčastnily výukových programů. 
Celkem 1 341 žáků se tak již nyní 
těší ze sešitů, které představují 
krásu šumavské přírody. Sešity 
pro partnerské školy vznikly díky 
podpoře Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci projektu 
„Zkvalitnění a zefektivnění envi-
ronmentálního vzdělávání v NP 
a CHKO Šumava“.

Kompostárna ve Vrchlabí
Obyvatelé Vrchlabí už nebudou 
muset skladovat posekanou trávu 
a listí na zahradách. Za městskými 
jatky vznikne letos na podzim měst-
ská kompostárna za jedenáct mili-
onů korun. Fungovat začne příští 
rok na jaře. V současnosti probíhají 
výběrová řízení na zhotovitele, 
stavět se začne během podzimních 
měsíců. Vrchlabí na projekt získalo 
deset milionů korun z EU. Adminis-
traci dotace z OPŽP však provázely 
problémy. Státní fond životního 
prostředí ČR akci schválil sice již 
na konci minulého roku, město 
ovšem poté čekalo devět měsíců 
na podepsanou smlouvu, a proto 
i jistotu peněz. 

Vážení čtenáři,
aktuální Priorita obsahuje 
hned několik zajímavých 
textů. Předně je třeba 
upozornit na skutečnost, že 

Evropská ko-
mise schválila 
zbývající dva 
z pěti velkých 
ocelářských 
projektů
v Moravsko-
slezském 
kraji. Tímto 
rozhodnutím 
bylo odsou-

hlaseno poskytnutí finanční 
podpory akciovým společ-
nostem Třinecké železárny 
a ArcelorMittal Ostrava. 
Souhrnná výše poskytnuté 
dotace z prostředků Fondu 
soudržnosti je vyšší než 
jedna miliarda korun. Oba 
aktuálně notifikované pro-
jekty mají za cíl významné 
snížení množství vypouště-
ných znečišťujících látek do 
ovzduší na Ostravsku. A to 
je dobré. 
Z pohledu České republiky 
ne zcela dobré je však roz-
hodnutí výboru Evropského 
parlamentu o tom, že Česko 
s největší pravděpodobností 
nebude mít více času na 
čerpání desítek miliard korun 
z evropských fondů. Členové 
výboru pro regionální rozvoj 
totiž zamítli v druhé polovině 
září návrh, aby Česko a další 
země dostaly na vyčerpání 
peněz z OPŽP rok navíc. 
Proti byli zejména poslanci 
ze zemí, které jsou hlavní-
mi plátci do evropského 
rozpočtu. Ne zcela dobré je 
to proto, že před nedávnem 
odhadlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj, že Česko jen 
letos z eurofondů nestihne 
vyčerpat 30 miliard korun. 
Europoslanci teoreticky ještě 
mohou návrh schválit na 
svém plenárním zasedání, 
je to však jen velmi málo 
pravděpodobné.
Také bych vás rád upozornil 
na rozhovor s Janou Tlustou, 
vedoucí Call centra Státního 
fondu životního prostředí 
ČR. Call centrum totiž nejen 
funguje tak, jak má, ale ti, 
kteří zodpovídají dotazy 
volajícím, jsou na slovo vza-
tými odborníky jak v rámci 
Operačního programu Život-
ní prostředí, tak programu 
Nová zelená úsporám 2013.

Začátkem září byla 
slavnostně předána 
k užívání stavba „náchod 
a Hronov – kanalizace 
a rekonstrukce Čistírny 
odpadních vod náchod“. 
Projekt sestával z dostavby 
kanalizační sítě v částech 
měst náchoda a Hronova 
a městyse Velké Poříčí, které 
doposud nebyly napojeny 
na centrální kanalizační 
sběrač ukončený na stávající 
čistírně odpadních vod. 
náklady na projekt přesáhly 
200 milionů korun. 

Téměř na den přesně se 
po dvou letech sešli na čistírně 
odpadních vod v Náchodě-Braž-
ci zástupci investora, zhotovi-
tele a dalších partnerů projektu 
„Náchod a Hronov – kanalizace 
a rekonstrukce Čistírny odpad-
ních vod Náchod“, tentokráte 
však již při slavnostním předání 
projektu, v jehož rámci bylo 
vybudováno 36 kanalizačních 
přípojek, které umožnily napo-
jení 401 ekvivalentních obyvatel 
a snížení počtu volných vyústí. 
Současně s dostavbou kanali-
zační sítě se uskutečnila také 
generální rekonstrukce a moder-

nizace stávající čistírny odpad-
ních vod.

Prospěli Metuji
„Přestože při rekonstrukci čistírny 

odpadních vod došlo ke snížení její 
kapacity z 66 000 ekvivalentních obyvatel 
na 46 000, čistírna disponuje dostateč-
nou rezervou, která do budoucna umožní 
napojit další lokality, například Zbečník, 
Žďárky, Jizbice, Vysokov, Lipí, a umožní 
rozvoj stavebních a průmyslových ploch 
ve městech Náchod a Hronov,“ shrnul 
projekt Dušan Tér, předseda 
představenstva společnosti Vodo-
vody a kanalizace Náchod.

Po dokončení rekonstrukce 
čistírny odpadních vod se výraz-
ným způsobem zlepšila kvalita 
vody vypouštěné do řeky Metu-
je. Použité moderní technologie 
významně zredukovaly ve vy-
pouštěných vodách množství 
celkového dusíku a fosforu. 

„Podařilo se také nezanedbatelným 
způsobem snížit energetickou náročnost 
provozu čistírny, především využitím 
bioplynu, který při provozování čistírny 
vzniká, pro vytápění a výrobu elektrické 
energie,“ doplnil Tér.

Za kolik?
Celkové náklady na realizaci 

projektu dosáhly takřka 205 
milionů korun. Částkou ve výši 
bezmála 139 milionů korun 

přispěl Operační program Životní 
prostředí, 66 milionů korun uhra-
dila společnost Vodovody a kana-
lizace Náchod z vlastních zdrojů. 
Stavební práce na novostavbě 
kanalizace byly zahájeny 10. úno-
ra 2011 a na rekonstrukci ČOV 
11. července 2011. Dokončení 

celého projektu proběhlo v závěru 
dubna letošního roku. V současné 
době probíhá zkušební provoz, 
který bude vyhodnocen a ukončen 
v průběhu roku 2014. Rekonstruk-
ce ČOV se uskutečnila za plného 
provozu, vždy s vyřazením jedné 
ze dvou linek. V průběhu přepo-
jování objektů byl proces čištění 
vyřazen jen na krátkou dobu. 

Další projekty
Společnost Vodovody a kanali-

zace Náchod, a. s., do budoucna 
připravuje další projekty, které 
zvýší čistotu vod v recipientu 
řeky Metuje. K projektům patří 
dostavba kanalizace v Teplicích 
nad Metují, v obcích Zbečník 
a Spy, uvažována je dostavba 
kanalizace a rekonstrukce ČOV 
v Meziměstí. Kromě toho se 
společnost spolupodílí také 
na přípravě výstavby kanalizací 
v obcích, které společnost VAK 
Náchod zásobuje pitnou vodou.

Řídicí výbor OP Životní prostředí má nové členky
Členové Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí na svém 
34. zasedání projednali 
další projekty určené 
k podpoře. Zároveň jim byly 
představeny dvě nové členky 
výboru. 

Novou členkou Řídicího 
výboru OPŽP se stala Veronika 
Kramaříková, která na Minister-
stvu financí ČR vede odbor 10 – 
Kabinet ministra. Hlavní náplní 
tohoto odboru jsou mimo jiné 
organizace, koordinace, vytvá-
ření a zajištění pracovních pod-
mínek ministra při plnění jeho 
úkolů tím, že zpracovává a vede 
týdenní časový plán ministra, 
zajišťuje komplexně protokolární 
a organizační výkon ústavních 
pravomocí ministra. 

Druhou novou členkou 
výboru je Jaroslava Honová 

z Ministerstva životního prostře-
dí. Jaroslava Honová je vrchní 
ředitelkou sekce technické ochra-
ny životního prostředí MŽP a je 
zároveň pověřena řízením odboru 
posuzování vlivů na životní pro-
středí a integrované prevence. 

XLVI. výzva
Členové výboru posuzovali 

projekty v rámci XLVI. výzvy, 
která byla zaměřena na prioritní 
osu 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, oblast podpory 6.3. 
V rámci této výzvy bylo přijato 
83 žádostí, 23 žádostí nebylo 
akceptováno, 60 bylo akcepto-
váno, z nich šest nedoporučeno 
a 53 doporučeno řídicím výborem 
ke schválení ministrovi životního 
prostředí. Celkové náklady těchto 
projektů činily 142 522 746 korun 
s celkovou výší podpory takřka 
140 milionů korun. 

Z předložených projektů byl 
členy výboru vyřazen projekt 

žadatele, který ve svém předcho-
zím projektu zanedbal následnou 
péči. Je to projekt pod názvem 
„ZS Březí II“, který předložilo 
občanského sdružení Manner v 
Jihomoravském kraji. Tento ža-
datel pro svůj předchozí projekt 
získal dotaci bezmála 12 milionů 
korun na zalesnění desítek 
hektarů plochy, avšak projekt, 
dle dostupných informací, není 
úspěšně dodržován. SFŽP ČR 
aktuálně prověřuje stav projektu 
a jestliže se potvrdí podezření 
na neplnění cíle a účelu projek-
tu, budou vůči žadateli přijata 
odpovídající opatření. Úhyn 
vysazených stromů a plevel jsou 
v rozporu s cíli OPŽP.

Omezení výzvy
V rámci podporovaných 

opatření v oblasti podpory 
6.3 nemohly být podpořeny 
obnova nebo výstavba vodních 
nádrží nebo poldrů. Opatření, 

jejichž součástí byly obnova 
nebo výstavba vodních nádrží 
nebo poldrů, nebyla akceptová-
na z důvodu nesplnění podmí-
nek výzvy. 

Okruh přijatelných žadatelů 
dle platného Implementačního 
dokumentu Operačního progra-
mu Životní prostředí byl v rámci 
této výzvy omezen na vlast-
níky nebo nájemce pozemků, 
na nichž má být provedeno 
podpořené opatření. 

Dodatečně hodnocené
Členové výboru také jed-

nali o jednotlivých projektech 
z mnoha různých os. Hlasovali 
však i například o projektech 
dodatečně hodnocených v rámci 
XXXIX. výzvy zaměřené 
na prioritní osu 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní, ob-
last podpory 1.1, nebo o projek-
tech XLII. výzvy. 

Přípravou projektové dokumentace projektu „Náchod a Hronov – 
kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod“ byly pověřeny společ-
nosti Hydroprojekt a K & H Kinetic. Koordinátorem projektu 
byly společnosti Dabona a VIS – Vodohospodářsko-inženýrské 
služby. Technický dozor investora vykonávala společnost Garnets 
Consulting, a. s., Ústí nad Labem. Vítězem výběrového řízení 
na zhotovitele stavby se stala společnost VCES. 

státní fond životního 
prostředí Čr upozorňuje 
všechny žadatele na znění 
pravidel povinné publicity 
platných podle čísla 
vyhlášených výzev. 
Upozornění se týká 
žadatelů o podporu 
na nákup mobilního 
technického vybavení.

Pro příjemce podpory žádající 
o podporu v XXIV. výzvě Operač-
ního programu Životní prostředí 
ukládají pravidla povinné publi-
city vyvěsit na dobře přístupném 
a viditelném místě stálou infor-
mační tabuli nebo trvalou pamětní 
desku nejpozději do dvou měsíců 
od dokončení realizace projektu 
bez ohledu na výši celkového 

veřejného příspěvku. Pro příjemce 
podpory žádající o podporu 
z XXV. výzvy a z dalších výzev OP 
Životní prostředí platí povinnost 
vyvěsit nejpozději do tří měsíců 
od dokončení realizace projektu 
na dobře přístupném a viditelném 
místě stálou informační tabuli 
nebo trvalou pamětní desku pouze 
v případě, že celkový veřejný pří-
spěvek překročil 5 milionů korun. 
Tato pravidla se týkají i podpory 
na nákup mobilního technické-
ho vybavení (zametací a kropicí 
stroje, nakladače, rozmetače, 
samosběrné vozy, pluhy a podob-
ně). Parametry a povinné údaje 
najdete v pokynech pro přípravu 
stálé informační tabule nebo 
trvalé pamětní desky na webových 
stránkách Operačního programu 
Životní prostředí.

Upozornění pro žadatele

Po dokončení rekonstrukce 
čistírny odpadních vod se 
výrazným způsobem zlepši-
la kvalita vody vypouštěné 
do řeky Metuje.
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ZPRÁVY MŽP

S kladívkem v ruce

V Chotíkově u Plzně byl 
za účasti ministra životního 
prostředí Tomáše Jana Podi-
vínského slavnostně položen 
základní kámen spalovny 
komunálního odpadu, kterou 
v areálu tamější skládky 
staví společnost Plzeňská 
teplárenská. Spalovna, na jejíž 

stavbu chce 
teplárna 
získat dotaci 
z Evropské 
unie, bude 
plně funkční 
do konce 
roku 2015. 
Projekt 
chotíkovské 
spalovny se 
stal symbo-

lem Operačního programu 
Životní prostředí v prioritní 
ose 4, kde je vlajkovou lodí 
odpadového hospodářství. 
Byl to historicky první projekt, 
který je svou velikostí a zamě-
řením schopen dosáhnout 
na podporu z fondů EU.
„Pevně věřím, že prolomí 
dosavadní nepřízeň bruselské 
byrokracie k projektům toho-
to typu v České republice a že 
tak na téměř třímiliardovou 
investici dostaneme alespoň 
pětinovou dotaci z Bruselu. 
Nikde v Evropské unii se v 21. 
století nemůžeme chovat jako 
neandrtálci, ohryzat maso 
a kost hodit do díry. Sklád-
kování netříděného komu-
nálního odpadu musí i u nás 
skončit a musíme se chovat 
jako ekonomicky i ekologicky 
vyspělé země, třeba jako 
Švýcarsko, kde mají na třicet 
podobných spaloven,“ uvedl 
v této souvislosti ministr. 
Podle něho je prioritou dodr-
žování hierarchie nakládání 
s odpady, což znamená, že 
nejlepší je, když odpad 
vůbec nevznikne, a když už 
vznikne, aby byl recyklo-
ván. Obě tyto priority však 
nelze plně zajistit, takže co již 
nelze materiálově zhodnotit, 
musíme využít energeticky, 
přeměnit ve spalovnách 
na teplo a elektrickou energii. 
Na skládky bychom měli 
ukládat opravdu už jen to, 
co nejde recyklovat ani ener-
geticky zhodnotit, a toho by 
mělo být jen úplné minimum, 
abychom co nejméně zatěžo-
vali naši přírodu a krajinu.

Hranice je už jen pomyslná…

ZPRÁVY MŽP

Ministr tomáš Jan 
Podivínský při setkání 
vyjádřil spokojenost 
s velmi dobrou a intenzivní 
spoluprací mezi Českou 
republikou a spolkovou 
republikou německo  
v otázkách ochrany vod. 

„Činnost Pracovní skupiny Labe je 
toho nejlepším důkazem. Letošní největší 
prověrkou této spolupráce byly červnové 
povodně, které na německé straně způso-
bily ještě větší škody než u nás. Z každé 
takové zkušenosti je potřeba se poučit 
a dále zlepšovat společnou protipovod-
ňovou ochranu a operativní informova-
nost,“ uvedl.

Právě díky vynikající česko-
německé protipovodňové spolu-
práci na Labi byly letošní škody 
na saské straně o dvě třetiny 
nižší než v roce 2002. 

Poslanecká iniciativa
„Každou společnou zkušeností se 

naše spolupráce zlepšuje,“ uvedli oba 
němečtí poslanci, kteří na zákla-
dě česko-německých zkušeností 
navrhli společnou odbornou sku-
pinu na vypracování jednotných 
celoevropských protipovodňo-
vých technických a organizačních 
norem. V Německém spolkovém 
sněmu zmínění poslanci prosadili 
poslaneckou iniciativu komplex-
ního ekologického a ekonomic-
kého rozvoje Labe, ke které se 

přidali z české strany senátoři 
Petr Bratský a Karel Korytář.

Spolupráce mezi Českou 
republikou a Spolkovou republi-
kou Německo v oblasti vodního 
hospodářství probíhá na základě 
Dohody o Mezinárodní komisi 
pro ochranu Labe a Smlouvy mezi 
Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o spolupráci 
na hraničních vodách. 

Od 80. let, kdy Labe patřilo 
k nejvíce znečištěným řekám 
v Evropě, došlo k výraznému 
zlepšení díky poklesu průmys-
lové výroby a výstavbě komu-
nálních a průmyslových čistíren 
odpadních vod. Koncem 
devadesátých let se tak vý-
znamně zvýšil počet druhů ryb 
a do Labe se v roce 1998 vrátili 
i první lososi. 

Ekonomika a ekologie
Podle zástupců Ministerstva 

životního prostředí je v případě 
Labe třeba vyvažovat zdánlivé 
protiklady mezi zájmy životního 
prostředí na straně jedné a hos-
podářskými požadavky v souvis-
losti s tradiční lodní dopravou 
na straně druhé. Důležité je 
hledání ekologicky a ekonomicky 
smysluplných řešení, která budou 
respektovat rozmanitý ekosystém 
a zároveň nebudou bránit využí-
vání řeky pro nákladní i osobní 
lodní dopravu jak na české, tak 
na německé straně. 

„Labe, ale i Česko-saské Švýcarsko, 
stejně jako přeshraniční dopravní infra-
struktura, turistika i příhraniční průmysl, 
tvoří stejně jako bezpečnost a kultura 
jednotné menu na společný česko-německý, 
nebo spíše česko-saský stůl. Všechny tyto 
oblasti mají podstatný vliv na rozvoj celého 
regionu, který je společný a vzájemně se 
ovlivňující. Hranice je už jen pomyslná, 
možná vyjma té, která ještě pořád přetr-
vává v některých hlavách, a to bez rozdílu 
národnosti a jazyka,“ uvedl ministr 
Tomáš Jan Podivínský. 

Mimo realitu
Pro příští česko-německé 

přeshraniční setkání poté ministr 
navrhl jako gesto dobré vůle 
původně český hrad Königstein, 
společnou koupel v Labi a oběd 
z pečených ryb ulovených 
v hraničních vodách Labe. To 
by podle ministra bylo nejen 
symbolem fungující spoluprá-
ce, neboť jak hrad Königstein, 
tak Labe obě země spojují, ale 
také jasným důkazem, že dle 
jeho slov „nedávné politické 
plivance některých ekologisticky 
aktivistických“ saských politiků 
v bulvárním deníku Bild, že Češi 
posílají Sasům jedy po Labi, jsou 
docela mimo realitu. 

„Takové jedovaté sliny jsou jedinými 
jedy, které se letos v Labi objevily, a jak je 
vidět, ani tyto jedovatosti nikoho a nic ne-
otrávily. A to je důkazem, že česko-saská 
spolupráce stojí na pevných základech,“ 
uzavřel ministr Podivínský. 

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

Podpora Moravskoslezskému kraji
Bohatý byl program ministra 
životního prostředí tomáše 
Jana Podivínského při jeho 
návštěvě Moravskoslezského 
kraje. navštívil ekoškolu 
ve Frýdku-Místku, 
v obci Klimkovice zavítal 
do domácnosti využívající 
„kotlíkovou dotaci“  
a v Ostravě zahájil 
konferenci Energetika  
a životní prostředí.

Do ekoškoly v Lískovci 
přijel ministr v krátkém čase 
již podruhé, aktuální návštěva 
navázala na první setkání  
s učiteli a žáky z 2. září, v první 
školní den

„Teď plním slib, kterým jsem 
jim dal, a předávám 50 sad tašek 
na třídění odpadu. Osobně jsem se 
přesvědčil, že zdejší žáci se nejen 
do učení, ale i do nepovinných školních 
činností aktivně zapojují a z výsledků 
mají opravdovou radost. Jsem si proto 
jist, že stejně nadšeně budou i třídit 
a recyklovat, a to nejen ve třídách, ale 
i doma se sourozenci a s rodiči,“ uvedl 
ministr.

U pana Hurníka
V obci Klimkovice ministr 

Tomáš Jan Podivínský navštívil 
domácnost pana Petra Hurníka, 
který využil dotace na výměnu 
kotle.

„Není nic lepšího, než se osobně 
v praxi přesvědčit, že kotlíkové dotace, 
které jsme úspěšně rozjeli ve třech regi-
onech republiky, mají očekávaný efekt, 
šetří přírodu a navíc peníze majitelům 
kotlů. Je dobře, že tyto malé projekty 
fungují a mají významný pozitivní do-
pad na čistotu ovzduší v obcích,“ řekl 
ministr Tomáš Jan Podivínský.

Jeho slova potvrdil i pan 
Hurník, který ušetřil za minulý 
rok pět tisíc korun na vytápě-
ní, a dodal, že se zvýšil jeho 
komfort bydlení a pohodlí. 
Na automatický kotel nejvyš-
ší emisní třídy dostal dotaci 
60 tisíc korun, 40 tisíc přidal 
ze svého, takže se mu inves-
tice vrátí nejdéle za osm let. 
Ovšem poroste-li cena energií, 
tak i dříve. 

Energetika a životní 
prostředí

Poslední zastávkou ministra 
Podivínského byla návštěva 
Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava, která 
poskytla zázemí pro konferenci 
Energetika a životní prostředí, 
na níž byl představen program 
Smart City Ostrava. Tento 
program souvisí s iniciativou 
Evropské komise Smart Cities 
and Communities, v rámci 
které mají města možnost 
dosáhnout nejen na přímou 
národní finanční podporu, 
ale též na významné evropské 
dotace. Cílem je podpora měst 
a regionů ve snížení emisí CO2 
do roku 2020 o 20 % v souladu 
se strategií 20–20–20. 

S ostravskou univerzitou 
nespolupracuje Ministerstvo 
životního prostředí poprvé. 
Například během kampaně 
„Dýcháme, čím topíme“, která 
byla zaměřena na boj proti 
spalování odpadků v domácích 
kotlích, se odborníci z uni-
verzity podíleli na názorných 
ukázkách pro veřejnost v Mo-
ravskoslezském kraji.

„Ostrava má v programu Smart Ci-
ties mílový náskok před dalšími českými 
městy, stejně jako v dalších, podobný 
cíl sledujících ekologických projektech, 
jako jsou Zelená úsporám, kotlíkové 
dotace, nízkoemisní zóny, ochrana 
příměstských lesů a další programy sni-
žující expozici škodlivých látek hlavně 
ve městech, ale i v životním prostředí 
regionů,“ uzavřel ministr. 

Evropská komise schválila 
zbývající dva z pěti velkých 
ocelářských projektů 
v Moravskoslezském kraji 
předložených do OPŽP. 

Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) obdrželo 18. 
září 2013 rozhodnutí Evrop-
ské komise (EK), kterým bylo 
schváleno poskytnutí vyšší (až 
90%) míry podpory na rea-
lizaci zbývajících dvou pro-
jektů z celkového počtu pěti 
investičně náročných projektů 
z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP), prioritní osy 
2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí. Projekty byly 
předloženy k individuální notifi-
kaci Evropskou komisí.

Ministr Tomáš Jan Podivín-
ský prohlásil: „Vyjednání tohoto 

souhlasu ze strany EK je výsledkem 
dlouhodobé snahy MŽP o podporu 
realizace projektů s velkým potenciálem 
příspěvku ke zlepšení kvality ovzduší 
v Moravskoslezském kraji a lze je pova-
žovat za velký úspěch. Navíc vyjednaný 
způsob posuzování kritérií podpory 
z pohledu aplikace nejlepších dostup-
ných technik otevírá další možnosti 
financování špičkových technologií 
ekologizace provozů v regionu.“

Méně znečišťujících látek
Rozhodnutím EK ze dne 18. 

září 2013 bylo odsouhlaseno 
poskytnutí finanční podpory 
projektu společnosti Třinecké 
železárny, a. s., s názvem „Od-
prášení spalin a odprášení uzlů 
na aglomeraci č. 2“ a projektu 
společnosti ArcelorMittal Os-
trava, a. s., s názvem „Snížení 
emisí modernizací odprášení 

Aglomerace jih“. Výše dotace 
z prostředků fondu soudržnosti 
(FS), která bude na realizaci 
těchto projektů poskytnuta, činí 
přibližně 1,05 mld. korun.

Oba aktuálně notifikované 
projekty mají za cíl významné 
snížení množství vypouštěných 
znečišťujících látek do ovzduší.

Podstatou projektu Tři-
neckých železáren, a. s., jsou 
instalace a uvedení do provozu 

EK schválila další velké ocelářské projekty předložené do OPŽP
dvou nových dočišťovacích tka-
ninových filtrů a jejich umístění 
za elektrostatický odlučovač. 
Rovněž bude rekonstruová-
no odprašovací zařízení uzlů 
(dopravní cesty, drcení, třídění 
aglomerátu), čímž vznikne sedm 
samostatných zdrojů odprášení. 
Záměrem Třineckých železáren, 
a. s., je dosáhnout snížení emisí 
na průměrnou denní hodnotu 
do 20 mg/m3.

Realizací projektu Arcelor- 
Mittal Ostrava, a. s., budou 
uvedeny do provozu další dva 
nezávislé rukávové tkaninové 
filtry k odprášení jednotek. 
Vlivem uvedeného opatření do-
jde především ke snížení emisí 
tuhých znečišťujících látek, po-
lychlorovaných dibenzodioxinů 
a polychlorovaných dibenzofu-
ranů. Záměrem ArcelorMittal 

Ostrava, a. s., je snížení úrovně 
znečištění ovzduší částicemi 
PM 10 a PM 2,5 na Aglome-
raci jih, na které je vyráběna 
aglomerační vsázka pro vysoké 
pece.

XXXVI. výzva
Všech pět investičně nároč-

ných projektů, u kterých pro-
bíhal notifikační proces na Ev-
ropské komisi, bylo předloženo 
ocelářskými podniky Třinecké 
železárny, a. s., a ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., v rámci XXX-
VI. výzvy pro prioritní osu 2, 
Výzva byla zaměřena výhradně 
na realizaci opatření rekonstruk-
ce nespalovacích zdrojů nebo 
instalace dodatečných zařízení 
pro záchyt emisí za účelem sní-
žení emisí NOx, SO2 a tuhých 
znečišťujících látek.

V roce 2011 se MŽP podařilo 
vyjednat úpravu unijních pra-
videl poskytování veřejné pod-
pory a z úpravy vzešlo navýšení 
stávající míry podpory ze 40 % 
na 90 % z celkových uznatelných 
výdajů, a proto měly průmyslo-
vé podniky ze silně znečištěných 
regionů Moravskoslezského 
kraje (Ostrava-město, Karviná 
a Frýdek-Místek) možnost zís-
kat v rámci XXXVI. výzvy vyšší 
míru podpory na realizaci svých 
projektových záměrů s význam-
ným příspěvkem ke zlepšování 
kvality ovzduší v tomto regionu.

Podmínka komise
V rámci vyjednané úpravy 

pravidel byla však ze strany EK 
stanovena podmínka, že u pro-
jektů s dotací z prostředků EU 
přesahující limit 7,5 milionů eur 

bude konečné přiznání pod-
pory před jejím poskytnutím 
nutné individuálně projednat 
s EK. Evropské komisi tak bylo 
v rámci procesu individuální no-
tifikace předloženo celkem pět 
projektů z výše uvedené výzvy 
OPŽP, s celkovým požadavkem 
na 2,3 miliardy korun z FS.

Poskytnutí vyšší míry 
podpory předchozím třem 
notifikovaným projektům 
společnosti Třinecké železárny, 
a. s., s názvem „Sekundární 
odprášení haly KKO“ a projek-
tům společnosti ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., s názvy „Snížení 
fugitivních emisí z odléváren 
VP3“ a „Snížení fugitivních 
emisí z manipulace a chlazení 
aglomerátu na Aglomeraci jih“ 
bylo ze strany EK odsouhlaseno 
dne 19. června 2013.
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Call centrum Státního fondu životního 
prostředí ČR funguje již několik let. Jaké 
byly jeho začátky? 

Vzpomínek na vznik call centra a na budo-
vání našeho současného sídla v Olbrachtově 
ulici v Praze 4 na přelomu let 2009 a 2010 by 
bylo mnoho. Operační program Životní pro-
středí byl v plném proudu a program Zelená 
úsporám, potažmo Státní fond životního 
prostředí ČR, byl pravidelně tématem zpráv 
v médiích. O dotace v obou těchto zásadních 
programech byl takový zájem, že původní 
kapacity vyčleněných informačních pracovišť 
nepostačovaly, a právě proto bylo rozhod-
nuto zřídit call centrum, aby mohl fond 
žadatelům či dalším zájemcům poskytovat 
co nejlepší informační servis. V uvedeném 
období mimo jiné vzniklo i takzvané klient-
ské centrum fondu, které mělo zajistit pokud 
možno příjemné podmínky pro konzultace 
a podávání žádostí v programu Zelená úspo-
rám. Byla to hektická doba… Avšak přímo 
vznik Zelené linky Operačního programu 
Životní prostředí v roce 2007 nepamatuji, 
protože to jsem na fondu ještě nepracovala.

Přesto letitou zkušenost máte. S čím se 
na vás žadatelé obraceli tehdy, s čím se 
obracejí dnes? 

Podstata dotazů se časem příliš nezmě-
nila. Zásadním dotazem je, zda a za jakých 
podmínek lze získat dotaci na určitý záměr, 
účel, projekt. Avšak jistý posun určitě lze 
vysledovat, dotazy se postupem času více 
specializují.

Kdo vám volá nejčastěji, lidé, kteří mají již 
nějakou znalost o OPŽP, nebo naopak lidé, 
kteří se chtějí teprve v možnostech OPŽP 
zorientovat?

V tuto chvíli je častější první kategorie 
tazatelů. Operační program Životní prostře-
dí je nyní v samém závěru programového 
období, dost žadatelů či zprostředkujících 
firem se tak v dotacích již poměrně orientuje. 
Proto jsou mnohdy dotazy hodně konkrétní 
a podrobné. Ale samozřejmě stále se ozývají 
také zájemci, kteří plánují nějaké úpravy své-
ho majetku, pozemku, firemního sídla a tak 

podobně. A v této souvislosti si uvědomí ur-
čitou spojitost se životním prostředím, a tedy 
s možnými dotacemi na tyto účely. 

Zájem o životní prostředí

Kdy zaznamenáváte největší nápor telefo-
nů? Je to před vyhlášením výzvy, po jejím 
vyhlášení, na jejím konci? 

Největší zájem o naše služby bývá po vy-
hlášení každé výzvy, kdy je potřeba objasňo-
vat její konkrétní podmínky a posuzovat, zda 
je daný projekt splňuje. V prvních okamži-
cích nebo dnech po otevření příjmu žádostí 
tak řešíme často dotazy ohledně správného 
vyplnění elektronické žádosti v Bene-fillu 
a připomínky k fungování Bene-fillu. Napří-
klad problém s občasným přetížením systé-
mu při velkém zájmu žadatelů. A současně 
také dostáváme standardní otázky k dalším 
výzvám u prioritních os, které aktuálně 
nejsou otevřeny. 

Na co se vás lidé nejčastěji ptají, který dotaz 
již vyloženě „nemůžete slyšet“?

Otázka, které bychom už měli „plné 
zuby“, se mi vysloveně nevybaví. Ale dosti 
častý je dotaz na přesný termín vyhlášení 
plánované výzvy a na její konkrétní podmín-
ky. Přičemž my většinou nemůžeme předat 
uspokojivou čili přesnou odpověď. Do termí-
nu skutečného oficiálního zveřejnění výzvy 
na webu programu nemáme totiž ani my 
takové informace k dispozici.

Který dotaz vás naopak potěší? 
Ani ne tak dotaz, spíše pochvaly, ty nás 

pochopitelně nejvíce těší, ať už se týkají 
práce Státního fondu životního prostředí 
ČR jako celku, nebo přímo našeho praco-
viště. No a v případě dotazů jsme potěšeni, 
když tazatel projeví jakousi základní znalost 
problematiky a skutečný zájem o životní 
prostředí.

Máte už také nějaké „své“ pravidelné tele-
fonující? 

Ano, máme. Dotacemi se kromě vlastních 
žadatelů zabývají také různé komerční po-

Zásadním dotazem je, zda a za jakých podmínek lze získat dotaci
„Přístupy volajících se liší a setkáváme se s nejrůznějšími pohledy na věc. 
Žadatelé často chápou, že musejí něco plnit, aby získali dotaci, ale skutečnost 
jim připadá příliš náročná. Jindy je nám třeba vytýkáno, že na projekt, 
který – byť okrajově – souvisí s životním prostředím, vůbec není v operačním 
programu myšleno,“ říká Jana tlustá, vedoucí call centra Zelené linky státního 
fondu životního prostředí Čr. 

radny a zprostředkovatelé. S jejich dotazy se 
setkáváme skutečně dlouhodobě. To jsou naši 
nejvěrnější „klienti“.

Prioritní osa 3 vede

O které prioritní osy je ze strany volajících 
největší zájem?

Dlouhodobě zaznamenáváme značný 
zájem o prioritní osu 3, v ní zejména o za-
teplování budov v podoblasti podpory 
3.2.1, případně v kombinaci s výstavbou 
a rekonstrukcí zdrojů tepla využívajících 
obnovitelných zdrojů energie čili v podoblas-
ti 3.1.1. Co se týče objemu čerpaných financí, 
v tomto ohledu samozřejmě vede prioritní 
osa 1, zejména dotace na kanalizace a čističky 
odpadních vod v podoblasti 1.1.1. Na snížení 
znečištění vod bylo v programu alokováno 
nejvíce prostředků, více než 30 % z celkové 
alokace OPŽP, přičemž v této oblasti již 
finance nezbývají, v roce 2013 již ani nebyla 
vyhlášena žádná výzva.

Vyřizujete i věci kolem NZÚ 2013. Jaký je 
podle vás zájem o tento program? 

Po pravdě řečeno je vcelku očekávaný, 
tedy značný. Problém je v tom, že po před-
chozím programu Zelená úsporám a jeho 
ukončení čekalo na možnost dotace mnoho 
zájemců, ale zdaleka ne všichni se mohou 

do současného programu Nová zelená úspo-
rám zapojit. Kromě faktu, že je to program 
s odlišnými, zcela nově nastavenými podmín-
kami, také platí, že dotace jsou určeny jen 
pro realizace provedené od  1. ledna 2013. 
Úpravy domů uskutečněné v předchozím 
období tak již nelze zpětně dotovat.

Jak byste charakterizovala sumu znalostí, 
kterou vy a lidé v call centru o programech 
administrovaných Státním fondem životní-
ho prostředí ČR máte?

Samozřejmě řeknu, že toho víme hodně. 
Jinak to ani nejde, základní pravidla všech 
programů administrovaných fondem musí-
me mít načtená a u velmi žádaných dotací 
vysloveně naučená „nazpaměť“. A nejsou 
to jen základní pravidla, ale také doplňující 
metodická objasnění, upřesnění a podob-
ně. Na druhou stranu nemůže nikdo vědět 
všechno… Snažíme se však znát co nejvíce. 
Specifické případy, na něž nejsme schopni 
odpovědi obratem poskytnout, řešíme doda-
tečným dohledáváním nebo je s odborníky 
na dané téma konzultujeme.

Stává se, že lidé z call centra odcházejí 
na „odbornější místa“ v rámci fondu a admi-
nistrace programu? 

Ano, stává, a to poměrně pravidelně. 
Jsme tedy jakousi výchovnou základnou 

„
Bohužel takové nástroje,  
jaké mají skutečná velká  
call centra, pro nás nejsou 
reálné. Mám na mysli 
například nějakou relaxační 
místnost a podobně.  
Musíme si tedy poradit,  
jak to jde. Občas tak 
například pošlu kolegyni  
či kolegu na krátkou 
procházku do parku, který 
máme poblíž.

JANA TLUSTá vystudovala Fakultu strojní ČVUT. Od roku 2009 pracuje na SFŽP ČR 
v pozici vedoucí oddělení Call centrum. V minulosti spolupracovala s MZV ČR a Úřadem 
vlády v rámci informační činnosti o Evropské unii. Je vdaná, má dva dospělé syny a s celou 
rodinou zálibu v pohybových aktivitách, společným rodinným tématem je zejména turistika 
v horách. 

Pavilony novojičínské nemocnice 
Nemocnice Nový Jičín zahájila na přelomu 
léta a podzimu kompletní revitalizaci plášťů 
nemocničních budov. Kromě nových oken se 
jednotlivé pavilony dočkají také nové fasády. 
Modernizace za téměř padesát milionů korun 
potrvá do srpna příštího roku. Nový „kabát“ 
získají postupně všechny objekty s výjimkou 
pavilonu interních oborů, pracoviště nukleární 
medicíny, budovy ředitelství a radioterapie. 
Rekonstrukce je také financována z evrop-
ských peněz prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí, konkrétně z Fondu 
soudržnosti, který na zateplení budov poskytl 
14 milionů korun. Modernizace potrvá do srp-
na příštího roku a vedení nemocnice uvádí, že 
udělá vše proto, aby se rekonstrukce budovy 
dotkla pacientů co nejméně.

Výstavba kanalizace 

Jedna z největších investičních akcí v dějinách 
Havířova – výstavba kanalizace v okrajových 
částech města – je u konce. Slavnostní předání 
stavby, která se dotkla především obyvatel 
Dolní a Prostřední Suché, Dolních Datyní a Blu-
dovic, se konalo za přítomnosti významných 
hostů. Výstavba začala v první čtvrtině loňské-
ho roku. Sdružení firem v čele se společností 
Metrostav vystavělo téměř 46 kilometrů kana-
lizačních sítí s 1 040 domovními přípojkami. 
Hodnota díla je zhruba 560 milionů korun bez 
DPH, téměř 386 milionů korun uhradila dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 
a přes 21 milionů korun putovalo ze Státního 
fondu životního prostředí ČR.

nová Paka zrenovovala čistírnu 
V dubnu 2012 započala nákladná rekonstrukce 
a modernizace čistírny odpadních vod v obci 
Stará Paka. Stavba za více než 95 milionů korun 
byla dokončena v letošním červenci. Na úpravu 
čistírny město získalo dotaci z Ministerstva život-
ního prostředí ve výši 66 milionů korun. Areál 
bude provozovat i nadále Vodohospodářská 
a obchodní společnost. Dotace z Operačního 
programu Životní prostředí činila 66,3 milionu 
korun, z nich částka 62,7 milionu byla hrazena 
z prostředků Evropské unie a částka 3,6 milionu 
ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR.
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pro různá pracoviště fondu. Naši kolego-
vé mají totiž na rozdíl od zájemců zvenčí 
dobré základní znalosti dotačních programů 
i povědomí o fungování fondu, což následně 
doplní konkrétní nadstavbou, odborností.

Jakým způsobem se vzděláváte, abyste byli 
schopni dotazy zodpovídat?

Vzdělávání má u nás několik úrovní. 
Prvotní je zaučení s předáním základních 
informací, podkladů a zkušeností přímo 
v call centru. Potřebné jsou též nadstavby 
zaměřené nejen na odbornost v tématu do-
tací, ve spolupráci s personálním oddělením 
také navštěvujeme různé kurzy zaměřené 
na komunikaci, telemarketing, odbourá-
vání stresu a podobně. Ale zcela zásadní 
mně osobně připadá komunikace a sdílení 
informací přímo na pracovišti. Všechny 
důležité doplňující a upřesňující informa-
ce od kolegů, odborníků fondu, obvykle 
společně prodiskutujeme a předáváme si je. 
Naše otevřené společné pracoviště nám tuto 
možnost přímo nabízí. 

Odbourávání stresu… Jak vám to jde? 
Jak kdy. Základem jsou pokud mož-

no pohoda a dobrá nálada na pracovišti. 
V neposlední řadě také podpora kolegů 
při krizových situacích, kterým se ani při nej-
větší snaze nelze vyhnout. Bohužel takové 
nástroje, jaké mají skutečná velká call centra, 
pro nás nejsou reálné. Mám na mysli napří-
klad nějakou relaxační místnost a podobně. 
Musíme si tedy poradit, jak to jde. Občas 
tak například pošlu kolegyni či kolegu 
na krátkou procházku do parku, který máme 
poblíž.

Životní prostředí, nebo peníze?

Zodpovíte všechny otázky po telefonu, 
nebo se následně tázajícím ozýváte zpět?

Samozřejmě nezodpovíme vše hned. To 
ani není v lidských silách. Opravdu nikdo 
nemůže znát nejen všechny podmínky 
daného programu, ale například také souvi-
sející legislativy České republiky. A některé 
dotazy bývají opravdu velmi konkrétní, 
podrobné či odborné. Právě v takových 
chvílích potřebujeme kromě jiného využít 
také konzultací s kolegy na různých praco-
vištích fondu. 

Jak vlastně vypadá onen proces zodpověze-
ní otázky? Člověk zavolá, vy mu odpovíte 
hned, když nevíte, píšete mu e-mail nebo 
voláte zpět? 

Využíváme všechny vámi naznačené 
způsoby. Nejčastěji vyřídíme dotaz obra-
tem na lince. Je-li třeba dotaz konzultovat, 
odpověď zahrnuje větší penzum informací, 
nebo tazatel dokonce přímo žádá písemné 
potvrzení, dokončíme načatou komunikaci 
zasláním e-mailu. U složitějších dotazů, 
jejichž samotné pochopení je po telefonu 
náročné, požádáme o sepsání všech zásad-
ních informací a popisu projektu do zprávy, 
abychom mohli věc co nejlépe pochopit 
a možná řešení objasnit prostřednictvím 

e-mailové komunikace. Jindy nám tázající 
nechá nějaký čas k získání potřebné odpo-
vědi a sám zavolá na Zelenou linku poz-
ději opakovaně. Poslední variantou je, že 
na základě domluvy voláme dodatečně my 
na telefonní číslo tázajícího.

Zajímají se volající spíše o to, jak mo-
hou získat peníze, nebo o to, jak prospět 
životnímu prostředí? Jaká je vaše zkuše-
nost? Mají přednost peníze, nebo projekty 
na zlepšení životního prostředí?

Řekla bych, že je to tak 50 na 50. 

Obracejí se na vás volající například s tím, 
že vás upozorňují na nedostatky v kvalitě 
životního prostředí v jejich okolí? 

Ano, i to se občas stane. Je to však spíše 
výjimečné. Telefonáty tohoto typu nevyřizu-
jeme často.

Zeptám-li se na přístup žadatelů k fondu, 
k možnosti získat dotaci, jak byste toto 
hodnotila? Chápou, že musejí splnit určité 
podmínky, aby získali dotaci, nebo naopak 
mají pocit, že dotaci by měli získat automa-
ticky? 

Přístupy se liší a setkáváme se s nejrůzněj-
šími pohledy a názory na věc. Často žadatelé 

chápou, že musejí něco plnit, ale skutečnost 
jim připadá příliš náročná. Jindy je nám 
například vytýkáno, že na projekt, který byť 
okrajově souvisí s životním prostředím a kte-
rý chce tázající realizovat, není v Operačním 
programu Životní prostředí vůbec myšleno.

Mohla byste uvést nějaký konkrétní pří-
klad? 

V rychlosti mne napadá nedávný případ, 
kdy se na nás obrátila dědička starší nemo-
vitosti s rozlehlou neudržovanou zahradou, 
zda by byla k dispozici dotace na plánova-
nou kultivaci tohoto soukromého pozemku 
tak, aby zahrada zapadla do rázu obce 
a poskytovala majitelům také ekologicky 
pěstovanou úrodu. 

Studovat dokumenty

Co podle vás činí žadatelům, příjemcům 
z Operačního programu Životní prostředí 
v rámci administrace a realizace projektu 
největší problémy? 

Dle mého soudu je to oblast veřejných 
zakázek a podmínek zadávacího řízení. 
V prvopočátku je u „nováčků“ problémem 
již samotné vyplnění a odeslání žádosti v Be-
ne-fillu. V poslední době také mají někteří 

žadatelé potíže se sledováním a dodržením 
termínu platnosti registračního listu.

Kdybyste měla dát jednu co možná nejdů-
ležitější odpověď žadatelům a příjemcům 
dotace, jak by zněla? 

Odpověděla bych, že vyřízení žádosti 
a získání dotace se nikdy neobejde bez zá-
kladní znalosti podmínek dotačního pro-
gramu. V případě Operačního programu 
Životní prostředí by si žadatelé proto měli 
prostudovat dokumenty na webu www.
opzp.cz. Je to pracné, ale je nutné, aby se 
alespoň orientovali ve směrnici, imple-
mentačním dokumentu i v Závazných po-
kynech pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu Životní prostředí. 
Je-li jim v dokumentech cokoli nejasného, 
nechť co nejvíce nejasností konzultují, aby 
předešli problémům při podání žádosti 
a jejích příloh nebo v dalších krocích její 
administrace. A v návaznosti na předchozí 
odpověď cítím potřebu upozornit, že je 
nezbytné sledovat a dodržovat stanovené 
termíny, kupříkladu právě dobu plat-
nosti registračního listu. Je přece škoda, 
aby kvalitní schválený projekt nemohl 
být podpořen jen z důvodu promeškání 
termínu.

Dvě hlavní plus

Již jsme se zmínili o vypořádávání se se stre-
sem. Kolik telefonů v těch nejnáročnějších 
dnech musíte třeba za den vyřídit? 

Hovoříme spolu primárně o Zelené lince 
Operačního programu Životní prostředí, takže 
v jejím případě představují letošní denní maxi-
ma přibližně 60 příchozích telefonátů na osobu 
denně. Jsou to obvykle totiž také delší, podrob-
nější hovory. Co se týče linek pro programy 
Zelená úsporám a Nová zelená úsporám, tak to 
nárazově může být i 200 hovorů za den. Věřte, 
že mnohdy tak odcházíme domů s pocitem, že 
už s nikým nechceme mluvit.

Jak vy osobně vnímáte Operační program 
Životní prostředí? Kde vidíte jeho hlavní 
přínosy? 

U všech dobře připravených dotačních pro-
gramů vnímám dva základní klady. Vlastní pří-
nos vycházející z podstaty programu, v případě 
OPŽP tedy jednoznačně kladný vliv na kvalitu 
životního prostředí a také na kvalitu života 
občanů České republiky. A pak upozornění 
a přitáhnutí pozornosti na problematiku, které 
se dotace věnují. Jak se říká, příklady táhnou. 
Věřím, že i bez dotací bude u nás přibývat 
upravených obcí, parků a podobně.

„
Je-li třeba dotaz konzultovat, 
odpověď zahrnuje větší 
penzum informací, nebo 
tazatel dokonce přímo 
žádá písemné potvrzení, 
dokončíme načatou 
komunikaci zasláním 
e-mailu.

Památka Olšoveček
Do obrody rybníků, tůně a výstavby dalších 
drobných vodních nádrží se Lesy České 
republiky pustily v lokalitě přírodní památky 
Olšoveček u Velké Bíteše. Cílem provádě-
ných prací je zlepšit stav lesního komplexu 
Košíkovského lesa, v němž žijí chráněné 
druhy ryb a obojživelníků jako například 
sekavec písečný, mřenka mramorovaná, 
hrouzek obecný, střevle potoční a čolek 
obecný. Na projektu „Revitalizace mokřad-
ních biotopů v přírodní památce Olšoveček“ 
se podílejí Kraj Vysočina, Lesy ČR a Evrop-
ská unie prostřednictvím Státního fondu 
životního prostřední ČR, konkrétně z Ope-
račního programu Životní prostředí. 

Historická budova opravena
Koncem října se v Lánech uskuteční slav-
nostní předávání zrekonstruované historické 
budovy Základní školy Ch. G. Masa- 
rykové. Při této výjimečné příležitosti ředi-
telství školy pořádá program „Vítej, školo!“. 
V něm veřejnost seznámí s výsledky projektu 
„Školní zahrada jako učebna pod širým ne-
bem – přírodní učebna“. Projekt „Zateplení 
a rekonstrukce budovy Základní školy Lány –  
instalace tepelných čerpadel“ byl spolufi-
nancován z prostředků, Fondu soudržnosti, 
Ministerstva životního prostředí a rozpočtu 
obce Lány.

Brod investuje do zeleně
Výrazný zásah do zeleně, a to hned v ně-
kolika lokalitách města, chystá radnice 
v Havlíčkově Brodě. „Požádáme o přísluš-
nou dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí,“ uvedl havlíčkobrodský radní 
Libor Honzárek. Podotkl, že spoluúčast 
státu dosahuje v těchto případech pěta-
sedmdesáti procent veškerých nákladů. 
Město Havlíčkův Brod již má k dispozici 
dva finální projekty. 
Ten první řeší revitalizaci rozsáhlých a také 
letitých stromových alejí. Úprava zeleně, 
to znamená pokácení nemocných a sta-
rých stromů, provedení zdravotních řezů 
a samozřejmě také výsadbu těch nových, si 
v těchto lokalitách vyžádá investici ve výši 
2,2 milionu korun.

Brno zlepší život prostředí
Město Brno připravuje hned několik projek-
tů pro zlepšení životního prostředí a využití 
volného času pro občany. Všechny projekty 
budou spolufinancované z Operačního 
programu Životní prostředí. „Vzhledem 
k tomu, že Brno patří mezi města, kterým 
se úspěšně daří čerpat finanční prostředky 
z fondů Evropské unie, jsme tentokrát zací-
lili na oblast životního prostředí. Všechny tři 
projekty pomohou zvýšit kvalitu životního 
prostředí ve městě a významně přispějí pro 
volnočasové aktivity občanů Brna,“ uvedl 
primátor města Roman Onderka. Projekty 
se zaměřují na přípravu a realizace prvků 
územního systému ekologické stability čili 
lokálního biokoridoru, nových stromořadí 
a regionálního biocentra. 

ECHO
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Krajina okolo Velké Kraše 
je krásná. Na jedné straně se 
zdvihá hřeben Rychlebských hor, 
na druhé straně se otevírá pohled 
do širé polské nížiny a na nedale-
ká velká jezera. Ve vsi je znát, že 
se jí nevyhýbá osud jiných pohra-
ničních míst. Vidíme opuštěné, 
rozpadávající se domy, v samo-
obsluze na náměstí je vyvěšena 
petice za zachování poštovního 
úřadu v obci. Ale zdaleka ne 
všechno je tam neutěšené. Na bu-
dově mateřské školy je nová 
střecha, na hřišti jsou dřevěné 
prolézačky, z koupaliště se ozývá 
veselý dětský křik. A po rozho-
voru s Vlastou Kočí každého 
napadne úsloví „co tě nezabije, 
to tě posílí“ a pomyslí si, že při 
obrovském množství dobré vůle 
a práce by i taková obec jako Vel-
ká Kraš mohla stejně jako bájný 
fénix vstát z popela. 

Poloha v jednom z pohranič-
ních výběžků republiky sama 
o sobě příliš mnoho výhod neský-
tá. Spíše naopak. 

„Došlo mi, že naší jedinou možností, 
jak přežít, je stát se naprosto soběstačný-
mi,“ říká starostka ve své kanceláři 
na místním obecním úřadě.

Vypráví, že na nelehké cestě 
za soběstačností již podnikla 
několik velmi důležitých kroků. 
Například prostřednictvím pro-
jektů, které se jí podařilo zreali-
zovat díky dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Jedním z projektů byla obnova 
místního větrolamu.

Všechno souvisí se vším 
„Trpíme vichřicemi. Od kapličky nad 

vesnicí, odkud je na větrolam nejlepší 
výhled, vidíte takovou úžlabinu, tam, 
kde končí Jeseníky a začínají Rychleby. 
Moje maminka vždycky říkávala, že to tu 
fičí jako nikde jinde,“ směje se Kočí. 

Velká Kraš: O vůli měnit věci k lepšímu
„Víte, jak se k nám 
dostanete?“ ptá se 
po telefonu Vlasta Kočí, 
starostka obce Velká 
Kraš. „Jednou jsme tudy 
projížděli vlakem,“ říkáme 
pohotově, ale zcela jisti si 
nejsme. „Vlakem k nám už 
nepřijedete, trať zrušili před 
dvěma lety. V současné 
době se snažíme zachránit 
poštu a za chvíli nás nejspíš 
začnou zavážet hnojem,“ 
suše nás uvádí do reality. 

Mluví o koridoru, kde vanou 
severozápadní větry, které oblast 
čas od času sužují, způsobují 
erozi půdy a na podzim zvedají 
prach ze zoraných polí. Dokonce 
do té míry, že v územním plánu 
a v navrhovaném řešení místního 
biokoridoru je spolu s původním, 
obnoveným větrolamem navržen 
ještě jeden. 

„Na téhle rovině je jich opravdu 
zapotřebí. Navíc si myslím, že je to prvek, 
který do krajiny patří. Rozorávání mezí 
a kácení remízků nebylo vůbec šťastné 
řešení. A také si myslím, že právě absence 
těchto prvků v naší krajině se podepisuje 
na místním počasí a pohromách, které 
přináší.“

Kromě eroze půdy a prachu 
ve vzduchu má na mysli povod-
ně. Velkou Kraší protéká řeka 
Vidnávka. Není sice nijak veliká, 
ale pramení v kopcích na pomezí 
Rychlebských hor a Jeseníků, ces-
tou do Vidnavské nížiny se k ní 
připojují další a další potůčky, 
a proto nabírá rychlost a spád. 
Když se při deštích odpustí 
rybníky nad Černou a Červenou 
Vodou do Černého potoka, který 
do Vidnávky také ústí, dílo jest 
dokonáno: spoušť. 

„To pak vidíte, jak voda skáče nad 
obzorem a nebývalým způsobem rve cesty 
a louky. V roce 2009 se voda dostala 
až ke kostelu na návsi. A proto tvrdím, 
že potřebujeme krajinné prvky, jako 

je větrolam, aby takovým pohromám 
zabraňovaly,“ dodává Kočí. 

Staré topoly, nové duby
Myšlenka obnovit původní vě-

trolam, který stojí v polích vedle 
obce, vznikla před čtyřmi lety, 
když obec vysazovala biocentrum 
a obnovovala zeleň ve svých uli-
cích, to vše také z dotací z OPŽP. 

„Lidé tam chodí na procházky, mys-
livci tam mají posedy a zároveň jsou u nás 
lidé, kterým to prostě není jedno, a tak 
na špatný stav větrolamu upozornili. 
A když se naskytla šance získat finanční 
prostředky na jeho obnovu, tak jsme se 
do projektu pustili,“ říká starostka. 

Projekt na obnovu velkokraš-
ského větrolamu vypracovala 
firma Gardner z tamějšího kraje, 
nakonec zvítězila i ve výběrovém 
řízení na realizaci projektu. Pod-
le vypracovaného projektu tvo-
řilo kostru tehdejšího větrolamu 

252 přestárlých a poškozených 
topolů černých, do jejichž kme-
nů začínal nalétávat dřevokazný 
hmyz. Projekt navrhoval šetrné 
vykácení topolů tak, aby nebyl 
poškozen porost lip, javorů, 
jasanů, jilmů, dubů a slivoní, 
který pochází z přirozeného 
náletu a je v dobrém zdravot-
ním stavu, a proto zůstane 
ve větrolamu zachován. Místo 
vykácených topolů byly jako 
hlavní dřevina vysázeny duby, 
a to hned z několika důvodů. 
Je to především dlouhověká 
dřevina odolávající větru, netrpí 
hnilobou a navíc v rámci bioko-
ridoru zajišťují duby významné 
množství potravy zvěři. Projekt 
rovněž navrhoval na ploše 1,7 
hektaru výsadbu více než tisíce 

ovocných a neovocných dřevin, 
aby listnaté keře byly vysazeny 
především na návětrné straně 
pro zapojení porostního pláště, 
a vysazení starých odolných 
odrůd ovocných stromů a pláňat 
po ploše prostoru pro zpestření 
potravy zvěře. Nepravidelnost 
výsadby po ploše zaručovala, 
že porost bude po vykácení 
topolů plně zapojen a všechny 
stromy budou chráněny proti 
okusu zvěří do výše dvou metrů. 
Projekt nepočítal s frézováním 

pařezů. Ty měly být po vykácení 
v různých výškách (80 až 200 
centimetrů) zachovány. Toto 
rozhodnutí zároveň mělo přispět 
k úspoře části nákladů. 

„Bylo to poněkud nestandardní. Ale 
bylo tomu proto, aby škůdci zůstali a dále 
se rozmnožovali na pařezech a nena-
padávali nové stromy,“ vzpomíná 
Kočí a dodává, že dnes, dva roky 
po výsadbě, ještě nemůže s jis-
totou tvrdit, že to tak opravdu 
funguje. Ale věří tomu. 

Chyby a nápravy
Dotace na obnovu větrolamu 

ve Velké Kraši byla schválena 
v roce 2009. Sázelo se na konci 
roku 2010. Projekt zahrnoval 
i dva roky následné péče, která 
spočívala v udržení nově vysaze-
ných stromů v životaschopném 
stavu, v dosazování v přípa-
dech úhynu nebo okusu několika 
menších stromů, v zálivce, když 
byl suchý rok, v ožínání nových 
stromků, aby měly prostor zako-
řenit. 

„Původně jsme uvažovali o tom, že 
bychom celý větrolam oplotili, ale pak 
jsme od té myšlenky upustili. Je to přece 
jen velká plocha a projíždějí jí zemědělci, 
takže jsme nakonec zvolili opěrné kůly 
a ovázání stromů ochrannou fólií proti 
okusu,“ vysvětluje Kočí. 

Při kontrole se také přišlo 
na to, že nebylo dosaženo na-
plánované výšky stromů. Měly 
být vysoké dva metry v korunce, 
a tak pochybění musela realizační 
firma napravovat. 

„Vždycky se vyskytne nějaký 
problém. V případě větrolamu jsme se 
trochu zadrhli v zadávací dokumen-
taci. Bylo to tím, že jsme sice stanovili 
pozemek v obci, ale nějakou dobu trva-
lo, než jsme si se SFŽP ČR vysvětlili, 
že naše obec sestává ze čtyř katastrů 

Velkou Kraší protéká řeka Vidnávka. není 
sice nijak veliká, ale pramení v kopcích 
na pomezí rychlebských hor a Jeseníků, cestou 
do Vidnavské nížiny se k ní připojují další a další 
potůčky, a proto nabírá rychlost a spád. Když 
se při deštích odpustí rybníky nad Černou 
a Červenou Vodou do Černého potoka, který 
do Vidnávky také ústí, dílo jest dokonáno. 

Odbahnění Hvížďalky
Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku 
odbahní a opraví rybník Hvížďal-
ka. Šestihektarový rybník, kam 
stékají vody z velkého území Brd, 
představuje pro město hrozbu již 
desítky let. Hrozí, že se při příva-
lovém dešti protrhne hráz a voda 
z rybníka zaplaví domy. Záplavy 
v posledních sta letech přicházely 
do města opakovaně. „Radnice 
teď získala příslib dotace z OPŽP 
a práce za zhruba 30 milionů a za-
hájí je, i když povinná spoluúčast 
bude představovat velkou finanční 
zátěž,“ uvedl starosta obce Pavel 
Čížek a dodal, že obec bude muset 
do tohoto projektu investovat, 
protože rizika jsou příliš velká.

Moderní farníci
Krkonoše 
od uplynulého 
víkendu obohatil 
ekologický unikát. 
Punc jedinečnosti 

patří originálně zrekonstruované-
mu areálu bývalé fary v Horním 
Maršově na Trutnovsku. Farníky ze 
střediska ekologické výchovy Se-
ver čeká na faře sisyfovská práce 
učit lidi přirozenému vztahu k pří-
rodě. Zázemí z gruntu opravené-
ho objektu směřujícího donedávna 
k neodvratné zkáze demonstruje 
trvale udržitelnou symbiózu 
člověka a přírody. Čtveřice zdrojů 
energie včetně rekuperace teplého 
vzduchu z kuchyně používaného 
následně k dotápění chladnějších 
prostor fary se chytře doplňuje 
podle aktuálních podmínek. Pro-
voz solární elektrárny, slunečních 
kolektorů na ohřev vody nebo 
automatických kotlů na biomasu 
diriguje počítač. Projekt byl z části 
hrazen z OPŽP. 

Ve strání otevřeli čistírnu 
V obci Strání ve Zlínském kraji 
teče potokem na Slovensko 
čistější voda, než tomu bývalo 
v minulosti. Důvodem je zpro-
voznění nové čistírny. „Je to jeden 
z těch projektů, které nejsou pro 
obyvatele tak atraktivní, jako jsou 
cyklostezky nebo kulturní domy, 
ale o to více potřebné,“ prohlásil 
Ondřej Benešík, starosta Strání. 
Téměř čtyřtisícová vesnice se 
v roce 2005 dočkala kompletní-
ho odkanalizování, čemuž však 
stávající čistírna odpadních vod 
absolutně kapacitně nedostačo-
vala. Práce na novém díle trvaly 
asi rok. Padesátimilionový roz-
počet stavební akce pokryla z 90 
procent dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. 

ECHO
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– z Fojtovy Kraše, Malé Kraše, Velké 
Kraše a Bukovic. Byli jsme uvedeni 
jako obec Velká Kraš, ale list vlastnic-
tví byl psán na Fojtovu Kraš. A právě 
toto projektový manažer rozporoval. 
Vzali jsme si na pomoc právní společ-
nost a všechno jsme uvedli na pravou 
míru,“ objasňuje. 

Prodaná cesta
K větrolamu původně vedla 

cesta z betonových panelů. Když 
však místní zemědělské družstvo 
procházelo likvidací, správce 
konkurzní podstaty panely 
prodal. 

„My jsme se proti tomu bránili, ale 
neubránili. Cesta sice byla na obecním 
pozemku, ale panel je stavba i cesta je 
stavba, takže jsme s tím nic nenadělali,“ 
krčí rameny Vlasta Kočí. „Nyní, 
když řešíme komplexně pozemkové úpra-
vy obce, znovu apelujeme na to, aby se 
cesty obnovily a aby byly majetkem obce,“ 
dodává. 

Nedaleko větrolamu stojí 
i veliké betonové hnojiště se 
záchytnými jímkami. Tam obec 
v čele se starostkou navrhova-
la vybudování kompostárny 
pro celý mikroregion, ale kvůli 
prodané cestě – a jiná přístupová 
cesta k hnojišti nevede – návrh 
přijat nebyl. Je to jeden z mnoha 
příběhů, který výmluvně vypoví-
dá o tom, jak to u nás chodí. 

„Myslím, že když se to podaří 
a větrolam zaroste, bude to zase hezké. 
Už teď je vidět, jak menší stromy, které 
byly utlumeny těmi původními topoly, 
povyrostly, a je i vidět, že je to místo pro 
zvěř, která se díky tomu začíná vracet 
do krajiny. Je odtamtud pěkný výhled 
na Rychleby a Jeseníky, hodně lidí tam 
zase chodí na procházky a ti, co běhají, 
tam mají svou trasu.“ 

Horší je to prý na podzim 
a na jaře, když větrolam na-
vštěvují divoká prasata. To pak 
člověk musí hodně rychle utíkat.

Kompostárna v pohybu
Vlasta Kočí se však vize kom-

postování nevzdala. 
„Sběrný dvůr už máme a mou 

představou je, mít systém likvidace 
uzavřený. Jako Svaz měst a obcí 
Jesenicka kompostujeme biologický 
odpad z domácností, ale k tomu máme 
obrovské plochy na údržbu a tolik travní 
hmoty, že nevíme, co s ní. Já tvrdím, 
že je nesmysl, abychom jako obec platili 
za její ukládání na skládku, kam navíc 
nepatří. A hotový kompost potřebujeme. 
Například u školky máme záhon, kde pro 
děti pěstujeme zeleninu a kde nepouží-
váme žádná chemická hnojiva, chceme 
zakládat bylinkovou zahrádku i obecní 
sad,“ rozvádí svou myšlenku 
a k činu nemá daleko. Obci již 

byla přiznána dotace na mobilní 
kompostárnu. 

„Je to způsob kompostování ve vaku. 
Abyste například nemuseli z velkého pro-
storu vyvážet travní hmotu, s tím strojem 
tam přijedete, naplníte vak, v něm se 
travní hmota zkompostuje a vy pak kom-
post rozprostřete, anebo odvezete jinam. 
Tam, kde jej potřebujete,“ vysvětluje 
zjednodušeně, jak mobilní kom-
postárna funguje. 

Zmařené šance
Mobilní kompostárna skýtá 

i další možnosti. Lze ji použít 
pro suché kompostování.

„Máte-li více dřevní hmoty, je možné 
ji v mobilní kompostárně lisovat na pele-
ty, a to by byl další krok k soběstačnosti, 
který bychom chtěli podniknout. Postavili 
bychom zplyňovací stanici na biomasu, ta 
by vyráběla elektřinu do sítě a elektřinou 
bychom vytápěli školku,“ vysvětluje 
Kočí. 

V tomto případě však starost-
ka narazila na skutečně velký 
problém. 

„Máme slabou rozvodnou síť, 
nejsou u nás žádné rezervy, ČEZ by 
nám na ni stanici nepřipojil. Byli u nás 
například investoři, kteří měli v plánu 
postavit větrný park se čtrnácti větrníky 
směrem k Polsku, ale kvůli připojení 
na síť to neuskutečnili,“ vysvětluje. 

„Nedostatečná síť nás omezuje v mnoha 
dalších věcech. Například máme novou 
střechu na školce, ale kdybychom na ni 
chtěli umístit solární kolektory a školku 
takto vytápět, narazíme opět na stejný 
problém,“ konstatuje bez známky 
stížnosti v hlase. 

„Ještě bychom se možná mohli připojit 
na elektrárnu v polském Otmuchově,“ 
zasvítí na konci její úvahy jiskřič-
ka naděje. 

Vlastní ovoce a bylinky
Vlasta Kočí rozhodně nepatří 

k lidem, kteří by se nepustili 
do dalšího projektu jen proto, že 
jiný nevyšel. Potřebuje přece vy-
myslet zaměstnání pro obyvatele 
své obce. Nadechne se, usměje 
a dále srší nápady. 

„Jednou k nám přijel jistý pán s tím, 
že zpracovává projekty pro obce, a ptal se, 
jaké máme vize. Já jsem tehdy byla čer-
stvě ve funkci, tak jsem se rozvykládala. 
A ten pán za půl roku přijel s tím, že by 
potřeboval podpořit projekt na výstavbu 
moštárny a sušírny ve Velké Kraši,“ 
vzpomíná. 

„Byl to můj nápad a od něho byla velká 
drzost, že mi jej vzal. Já musím vymýšlet, 
jak dát místním lidem práci, takže jsem 
projekt podpořila a jemu teď nezbude než 
od místních kupovat komodity – ovoce 
a bylinky. Zajímala jsem se o školku 

starých odrůd v Bílých Karpatech, až mě 
jeden odborník vyvedl z omylu, když mi 
vysvětlil, že tam stromy rostou v naprosto 
odlišné nadmořské výšce a klimatu,“ 
popisuje další ze svých záměrů – 
založení obecního sadu.

„Zjistila jsem, že v našem kraji je 
po původních německých obyvatelích 
hodně zahrad, kde rostou místní staré 
odrůdy, které nikdo nevykácel. Takže 
jsme nakoupili podnože, na jaře jsme je 
zasadili, teď na podzim budeme sbírat 
rouby a roubovat je na podnože, které 
na to už budou mezitím pěkně připrave-
né,“ dodává. 

Něco si již v obci pěstují. 
Měsíček, mátu, meduňku, jablka, 
ze kterých vyrábějí mošt pro děti 
ve školce. 

„Je to takový nástřel, zkoušíme, co 
půjde, co ne.“ Na záhoncích jim 
roste i vlastní majoránka, kterou 
přidávají do placiček pečených 
na mikulášskou oslavu. 

„Ty potom úplně jinak voní,“ usmí-
vá se Vlasta Kočí. 

Všechno sami
Žádosti o dotace si obec zpo-

čátku vypracovávala sama. „Ne že 
by ten nešťastný Bene-fill byl nepřehled-
ný, ale je nesmírně časově náročný,“ 
myslí si Vlasta Kočí.

„Po té zkušenosti se u dalších a větších 
projektů už snažím přesvědčit zastupitele, 
abychom si na administraci projektu na-
jímali firmu, která se žádostmi o dotace 
zabývá. My k tomu nemáme aparát, jsme 
tři holky a rozsah práce, kterou děláme, 
je opravdu velký – od Czech Pointu přes 
evidenci obyvatel až po mzdové účetnic-
tví. K tomu navíc nepraktikujeme pevně 
dané úřední hodiny v pondělí a ve středu, 
přístup na úřad mají lidé podle potřeby. 
Nebývá výjimkou ani to, že když potřebují 
něco ověřit, přijdou za mnou domů,“ 
vysvětluje Vlasta Kočí. 

„Úplně bez práce to samozřejmě není, 
protože musíme připravovat veškeré 
doklady, ale oprostilo nás to od hlídání 
termínů a další spousty povinností.“ 

Na administraci projektů si již 
tedy obec najímá firmu, a není 
proto divu, že jich realizova-
la nemálo. Jen z Operačního 
programu Životní prostředí 
obec vybudovala kromě biocen-
tra a zeleně také sběrný dvůr 
a koupaliště se díky OPŽP pyšní 
solárním ohřevem vody. 

„Ohříváme užitkovou vodu. Máme 
tam čtyři chatky na ubytování. Když 
jsme ohřívali vodu na jejich úklid, měli 
jsme zbytečně velkou spotřebu elektřiny. 
Také se nám stalo, že přes léto jezdilo 
hodně cyklistů, ale neměli jsme volnou 
chatku. To jim nevadilo, ale chtěli se 
někde vysprchovat. A to již bylo díky 
solárnímu ohřevu vody možné,“ říká 
Vlasta Kočí. 

Výčet zelených projektů obce 
však ani tím zdaleka nekončí. 
V současné době probíhá výběro-
vé řízení na již zmíněnou mobilní 
kompostovací stanici a na zatep-
lení energetické úspory mateř-
ské školy, obec rovněž uvažuje 
o vybudování protipovodňových 
kaskád na Vidnávce. 

Vlasta Kočí rozhodně nepatří k lidem, kteří by 
se nepustili do dalšího projektu jen proto, že jiný 
nevyšel. Potřebuje přece vymyslet zaměstnání 
pro obyvatele své obce. nadechne se, usměje 
a dále srší nápady. 

ECHO
Jez na Kutnohorsku 
V okolí vodního náhonu na kutno-
horském předměstí Dolní Žižkov 
budou nejspíše již brzy burácet 
stavební stroje. Tamní jez poškoze-
ný při červnových povodních čeká 
totiž rekonstrukce. Proč je nezbyt-
né jez napájený z nedaleké říčky 
Vrchlice co nejdříve opravit, to řekl 
kutnohorský starosta Ivo Šanc: 
„Ten jez byl dlouhodobě v dezo-
látním stavu. Teď ty povodně tam 
zase rozhodily panely, řečiště 
se trošku změnilo, dochází tam 
k vymílání břehů. A před několika 
lety město od Povodí tuhle oblast 
převzalo. Takže jsme nuceni to ře-
šit. A teď se rýsuje možnost získat 
na tu záležitost dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí.“ 

O historii lesnictví 
Národní zemědělské muzeum 
Praha ve spolupráci s Moravským 
zemským archivem a Národním 
památkovým ústavem – státním 
zámkem v Lysicích připravilo pro 
širokou a odbornou veřejnost te-
matickou výstavu Historie lesnictví 
nejen na lysickém panství. Výstava 
je umístěna v předzámčí budovy 
Státního zámku v Lysicích u Bosko-
vic a bude tam k vidění až do října 
příštího roku. Návštěvníci výstavy 
se přitom mohou projít i obnove-
nou přírodní památkou Lysická 
obora. Bývalá obora založená v 17. 
století byla jako přírodní památka 
revitalizována státním podnikem 
Lesy České republiky za podpory 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a OPŽP.

Bez odpovědnosti
Až dvě třetiny 
velkých firem 
v Evropě  
nekladou 

důraz na odpovědnost za škody 
na životním prostředí. Vyplývá to 
z průzkumu, který pro pojišťovnu 
AIG Europe Limited uskutečnila 
agentura Strategic RISK. Důvodem 
takového jednání firem je přede-
vším úspora peněz. V ČR i přes 
legislativní změny v posledních 
dvou letech je pojištění environ-
mentálních rizik jedním z nejméně 
rozšířených pojištění. V některých 
státech Evropské unie (například 
na Slovensku) je sjednání tohoto 
pojištění nařízeno zákonem. Loni 
udělila Česká inspekce životního 
prostředí v této souvislosti 2 289 
pokut, nejvyšší z nich byla 16,7 
milionu korun. K tomu padlo 366 
rozhodnutí o opatření k nápravě 
a 36 rozhodnutí o zastavení nebo 
omezení provozu.

Projekt v číslech
Celkové náklady:  7 443 514 Kč
Celkové uznatelné náklady:  7 418 966 Kč
Celková výše podpory:  5 675 508 Kč

Projekt v číslech
Příspěvek z fondu EU ERDF:  3 141 922 Kč
Příspěvek SFŽP ČR:  2 532 730 Kč
Příspěvek obce Velká Kraš:  148 984 Kč

Chodská Úhlava
Novou přírodní památku Chod-
ská Úhlava na Klatovsku vyhlásí 
Plzeňský kraj. V Plzeňském kraji 
je na 180 maloplošných zvláště 
chráněných území. Třináctihekta-
rová lokalita Chodské Úhlavy je 
cenná zejména díky výskytu chrá-
něných druhů rostlin, jako jsou 
například vachta trojlistá nebo 
vstavač májový, je také význam-
ným hnízdištěm a koridorem 
tažného ptactva. Chráněné území 
Chodská Úhlava leží u stejno-
jmenného potoka u silnice mezi 
Nýrskem a Chudenínem. 

Likvidace solárních panelů

Bezmála deset procent provozo-
vatelů fotovoltaických elektráren 
se dosud nezapojilo do žádného 
z kolektivních systémů na likvi-
daci solárních panelů. Vyplývá to 
z informací České fotovoltaické 
asociace (ČFA). Podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí 
si měli majitelé solárních elekt-
ráren vybrat jeden z kolektivních 
systémů do konce června. „Ačkoliv 
se nedávno zaregistroval ČEZ, 
který je s instalovaným výkonem 
125 megawattů největším provo-
zovatelem v ČR, stále je zhruba 
150 megawattů bez registrace,“ 
uvedl Petr Maule, výkonný ředitel 
ČFA. Nezaregistrovaní představují 
zhruba sedm procent z celkového 
instalovaného výkonu solárních 
elektráren v ČR. 

Miliarda na sanaci
Miliarda korun na další sanaci rop-
ných lagun v Ostravě půjde na za-
hájení projektu a nejnutnější práce. 
O uvolnění částky rozhodla vláda. 
V Ostravě to řekl ministr životního 
prostředí v demisi Tomáš Podi-
vínský. Likvidace lagun a dalších 
ekologických zátěží podle ministra 
patří mezi projekty, jimiž chce vláda 
zmírnit důsledky očekávaného 
propouštění v Moravskoslezském 
kraji. Sanaci lagun má na starosti 
státní podnik Diamo, jehož ředitel 
Jiří Jež řekl, že další práce na likvi-
daci lagun zřejmě nezačnou dříve 
než v druhé polovině příštího 
roku. Laguny po bývalé chemičce 
Ostramo jsou jednou z největších 
ekologických zátěží v Česku. 

ECHO
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Předmětem podpory byla optimali-
zace podmínek pro populace obojži-
velníků na rybníce Nový u Černoháje 
v katastrálním území Újezd u Vod-
ňan. V rámci realizace byly vytvořeny 
izolované ostrůvky v rybníce a tůně 
na místech odstraněných deponií 
a byly provedeny vegetační úpravy 
břehových porostů.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Strakonice
Příjemce podpory: Jihočeský kraj
Ukončení projektu: 15. 4. 2013

Celkové uznat. náklady:  602 383 Kč
Celková výše podpory:  542 145 Kč
Podpora ERDF:  512 026 Kč
Dotace SFŽP ČR:  30 119 Kč

Optimalizace podmínek pro populace obojživelníků 
na rybníce nový u Černoháje

Plynofikace hnědouhelné kotelny selská

Projekt umožnil výměnu kotle 
na spalování hnědého uhlí za dva 
nízkoemisní kotle na zemní plyn. 
Nové kotle slouží k vytápění obec-
ních, družstevních a soukromých 
nájemních bytů. Součástí projektové-
ho záměru byly také drobné bourací 
a stavební práce související s novými 
rozvody a instalace nové plynové 
přípojky.

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1 – 
Zlepšení kvality ovzduší

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Příjemce podpory: město Vítkov
Ukončení projektu: 15. 6. 2012

Celkové uznat. náklady:  5 922 577 Kč
Celková výše podpory:  4 168 072 Kč
Podpora FS:  3 990 009 Kč
Dotace SR:  178 063 Kč

Předmětem projektu byla úprava 
biologické linky stávající ČOV na sys-
tém D1 – R – D2 – N1 – N2 – N3. 
Systém byl doplněn o zásobní nádrž 
a dávkování externího substrátu. 
Stávající regenerace byla u obou 
linek stavebně předělena nenosnou 
příčkou. Výsledkem bylo zlepšení 
účinnosti čištění především v oblasti 
snížení koncentrace dusíku ve vy-
pouštěných odpadních vodách.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Příjemce podpory: město Říčany
Ukončení projektu: 28. 5. 2013

Celkové uznat. náklady:  8 608 719 Kč
Celková výše podpory:  6 641 899 Kč
Podpora FS:  6 272 905 Kč
Dotace SFŽP ČR:  368 994 Kč

Úpravy biologické linky ČOV Říčany

Podpora z OPŽP umožnila regene-
raci lipové aleje Pohora v k. ú. Horní 
Štěpánov. V rámci realizace akce byly 
odborně ošetřeny dřeviny a poškoze-
né stromy byly nahrazeny novými.

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Prostějov
Příjemce podpory: Správa silnic 
Olomouckého kraje, p. o.
Ukončení projektu: 30. 5. 2012

Celkové uznat. náklady:  2 875 380 Kč
Celková výše podpory:  2 545 858 Kč
Podpora ERDF:  2 404 422 Kč
Dotace SFŽP ČR:  141 437 Kč

regenerace chráněné aleje Pohora, k. ú. Horní Štěpánov

Předmětem podpory z OPŽP byla 
výstavba poldru v k. ú. Dolní Město. 
Hlavní funkcí poldru bude protipo-
vodňová ochrana obce Dolní Město. 
Součástí poldru je trvale zvodněná 
plocha o ploše hladiny 258 m2 a dvě 
tůně o celkové ploše 168,4 m2. Stav-
ba byla navržena včetně technických 
objektů (hráz, výpustné zařízení, 
bezpečnostní přeliv).

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

Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Příjemce podpory: obec Dolní Město
Ukončení projektu: 29. 11. 2011

Celkové uznat. náklady:  3 807 017 Kč
Celková výše podpory:  3 374 313 Kč
Podpora ERDF:  3 186 851 Kč
Dotace SFŽP ČR:  187 462 Kč

Poldr Dolní Město

Varovný a informační systém obyvatel Domažlic

Cílem projektu je využitím systému 
VISO zajistit obyvatelům Domažlic 
a místní části Havlovice efektivní 
varování před povodněmi. Pro ozvu-
čení ohroženého území je použita 
elektronická siréna a 38 bezdráto-
vých hlásičů VISO s 129 reproduk-
tory. Do systému je zařazeno 7 čidel 
pro snímání výšky vodní hladiny 
místních vodních toků a 3 kamery 
sledující vodní toky. 

Prioritní osa 1 / Oblast podpory 1.3 –  
Omezování rizika povodní

Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Příjemce podpory: město Domažlice
Ukončení projektu: 31. 8. 2010

Celkové uznat. náklady: 2 929 574 Kč
Celková výše podpory:  2 636 617 Kč
Podpora FS:  2 490 138 Kč
Dotace SFŽP ČR:  146 479 Kč

Zateplení Základní školy Lány

Cílem projektu bylo snížit energetic-
kou náročnost školní budovy. Proto 
byly zatepleny fasáda a střecha a vy-
měněny všechny výplňové otvory. 
Spolu se snížením energetické nároč-
nosti škola ušetřila i provozní nákla-
dy a omezila vypouštění škodlivých 
látek do ovzduší.

Prioritní osa 3 / Oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla (u nepodnikatelské 
sféry)

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Příjemce podpory: obec Lány
Ukončení projektu: 31. 12. 2009

Celkové uznat. náklady:  3 563 370 Kč
Celková výše podpory:  3 207 033 Kč
Podpora FS:  3 028 865 Kč
Dotace SFŽP ČR:  178 169 Kč

Předmětem projektu bylo vybudová-
ní interaktivní naučné stezky, která 
bude převážně školním a předškol-
ním dětem a zájmovým skupinám 
sloužit k posílení a pěstování vztahu 
k přírodě. V rámci projektu došlo 
k obnově stávajících vycházkových 
pěšin a jejich značení, k instalaci 
informačních tabulí a vybudování 
dětských naučných herních míst.

Prioritní osa 7 – rozvoj infrastruk-
tury pro realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů, poskytová-

ní environmentálního poradenství 
a environmentálních informací

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Česká Lípa
Příjemce podpory: Liberecký kraj
Ukončení projektu: 29. 6. 2011

Celkové uznat. náklady:  640 045 Kč
Celková výše podpory:  576 041 Kč
Podpora ERDF:  544 038 Kč
Dotace SR:  32 002 Kč

naučná stezka v areálu Dětské léčebny Cvikov
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ENVIDATA ENVIDATA

Prioritní 
osa

kraj realizace počet projektů
celkové náklady  

v mil. Kč
celková výše podpory 

v mil. Kč
celkem proplaceno  

v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 11 700 614 143

Jihočeský kraj 71 2 714 1 766 726

Jihomoravský kraj 206 16 682 10 508 3 236

Karlovarský kraj 19 1 500 900 534

Královéhradecký kraj 101 4 522 2 945 1 065

Liberecký kraj 45 3 367 1 982 974

Moravskoslezský kraj 117 7 359 4 584 2 233

Olomoucký kraj 150 9 773 6 344 2 175

Pardubický kraj 113 6 992 4 621 1 828

Plzeňský kraj 50 4 273 2 635 1 196

Středočeský kraj 215 15 298 10 211 3 836

Ústecký kraj 49 1 461 978 310

Vysočina 102 5 913 3 828 1 590

Zlínský kraj 91 4 835 3 122 1 173

Prioritní osa 1 celkem 1 340 85 388 55 038 21 017

2

Hlavní město Praha 38 776 666 2

Jihočeský kraj 154 3 291 1 070 200

Jihomoravský kraj 164 693 433 74

Karlovarský kraj 38 290 150 70

Královéhradecký kraj 88 599 332 49

Liberecký kraj 72 748 335 60

Moravskoslezský kraj 221 14 861 7 070 105

Olomoucký kraj 86 813 383 29

Pardubický kraj 124 5 079 1 817 66

Plzeňský kraj 117 1 179 464 93

Středočeský kraj 219 2 922 1 337 104

Ústecký kraj 92 6 529 2 416 38

Vysočina 225 1 548 678 134

Zlínský kraj 104 1 569 615 105

Prioritní osa 2 celkem 1 742 40 896 17 763 1 129

3

Hlavní město Praha 150 4 328 1 490 820

Jihočeský kraj 228 2 376 1 412 820

Jihomoravský kraj 480 4 653 2 206 1 301

Karlovarský kraj 95 1 093 585 349

Královéhradecký kraj 201 1 508 814 497

Liberecký kraj 183 1 419 794 403

Moravskoslezský kraj 369 5 093 2 579 1 650

Olomoucký kraj 267 2 548 1 361 752

Pardubický kraj 253 2 061 1 097 731

Plzeňský kraj 134 1 221 685 376

Středočeský kraj 361 3 064 1 764 610

Ústecký kraj 179 2 111 1 183 670

Vysočina 246 1 912 998 545

Zlínský kraj 384 2 394 1 298 838

Prioritní osa 3 celkem 3 530 35 782 18 268 10 361

4

Hlavní město Praha 21 240 193 125

Jihočeský kraj 154 2 164 1 565 1 154

Jihomoravský kraj 301 4 559 3 332 1 254

Karlovarský kraj 39 655 498 137

Královéhradecký kraj 75 751 522 246

Liberecký kraj 38 1 984 1 151 191

Moravskoslezský kraj 149 1 225 752 445

Prioritní 
osa

kraj realizace počet projektů
celkové náklady  

v mil. Kč
celková výše podpory 

v mil. Kč
celkem proplaceno  

v mil. Kč

4

Olomoucký kraj 161 1 672 1 267 603

Pardubický kraj 104 1 376 1 076 612

Plzeňský kraj 87 3 918 1 265 485

Středočeský kraj 258 4 412 2 445 979

Ústecký kraj 75 5 047 1 432 401

Vysočina 149 1 649 1 153 985

Zlínský kraj 225 1 804 1 380 891

Prioritní osa 4 celkem 1 836 31 456 18 030 8 508

5

Hlavní město Praha 3 220 197 173

Jihočeský kraj 6 54 33 12

Jihomoravský kraj 15 102 60 38

Karlovarský kraj 4 33 22 12

Královéhradecký kraj 5 43 27 0

Liberecký kraj 4 60 18 1

Moravskoslezský kraj 14 270 117 57

Olomoucký kraj 7 70 47 44

Pardubický kraj 16 353 144 67

Plzeňský kraj 5 69 38 34

Středočeský kraj 29 821 288 79

Ústecký kraj 7 656 239 9

Vysočina 8 73 45 20

Zlínský kraj 3 104 47 0

Prioritní osa 5 celkem 126 2 926 1 322 545

6

Hlavní město Praha 3 85 85 5

Jihočeský kraj 325 1 712 1 444 766

Jihomoravský kraj 505 2 513 2 128 723

Karlovarský kraj 143 729 595 174

Královéhradecký kraj 118 895 741 244

Liberecký kraj 150 677 536 155

Moravskoslezský kraj 235 1 131 901 266

Olomoucký kraj 269 855 677 233

Pardubický kraj 144 772 642 181

Plzeňský kraj 239 875 708 359

Středočeský kraj 333 2 929 2 378 1 103

Ústecký kraj 153 1 298 1 021 374

Vysočina 498 1 955 1 595 1 027

Zlínský kraj 224 910 789 236

Prioritní osa 6 celkem 3 339 17 336 14 241 5 846

7

Jihočeský kraj 8 140 106 42

Jihomoravský kraj 32 317 274 199

Karlovarský kraj 6 14 13 0

Královéhradecký kraj 9 162 124 33

Liberecký kraj 4 5 4 1

Moravskoslezský kraj 24 59 49 0

Olomoucký kraj 12 182 148 98

Pardubický kraj 9 48 42 32

Plzeňský kraj 6 11 9 0

Středočeský kraj 26 165 137 68

Ústecký kraj 7 25 22 0

Vysočina 9 92 72 51

Zlínský kraj 20 66 58 23

Prioritní osa 7 celkem 172 1 286 1 058 547

Celkový součet 12 085 215 071 125 721 47 953

Aktuální přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (18. 9. 2013)
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VÝZVY

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 jsou rozhodující datum a čas 
doručení 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“.

ENVIPORADNA

PO 3 – UDRŽITELNÉ VYUŽÍ-
VáNÍ ZDROJŮ ENERGIE

Je v podoblasti podpory 3.1.3 
(L. výzva OPŽP) oprávněným 
žadatelem společnost typu o. 
p. s.? Jakými dokumenty se má 
doložit tříletá historie společnosti 
k žádosti o dotaci, je-li to vyžado-
váno?

Možní příjemci podpory pro 
podoblast 3.1.3 jsou uvedeni 
v Implementačním dokumentu 
OPŽP na str. 43. Lze uvést, že 
obecně prospěšná společnost pa-
tří mezi možné příjemce podpory 
v rámci prioritní osy 3. V imple-
mentačním dokumentu (str. 44) 
je uvedeno, že obecně prospěšné 
společnosti doloží k žádosti 
v rámci podoblasti 3.1.3 tříletou 
historii relevantními dokumenty. 
Bližší specifikace uvedena není. 
Za relevantní dokument bychom 
tak považovali například výpis 
z obchodního rejstříku nebo 
jiného registru, zřizovací listinu, 
stanovy organizace, rozhodnu-
tí o zřízení, daňová přiznání. 
Implementační dokument je 
k dispozici na našich webových 
stránkách www.opzp.cz v sekci 
Dokumenty ke stažení – Obecné 
předpisy.

Dotaz k oblasti podpory 3.2 (L. 
výzva): Město by chtělo podat 
žádost o dotaci na zateplení školy. 
součástí budovy školy je také 
byt školníka. Je nutné poměrnou 
částku na byt školníka zahrnout 
do nezpůsobilých výdajů, i když 
je v katastru vedena celá budova 
jako občanská vybavenost? Máme 
zateplované plochy v žádosti 
uvádět bez ploch připadajících 
na onen byt?

Ano, popsanou situaci je mož-
né řešit naznačeným způsobem: 
Náklady na zateplení bytu školní-
ka budou zahrnuty mezi nezpů-
sobilé výdaje. Nicméně jsou-li 
související zateplované plochy 
uvažovány v auditu, je možné je 
zahrnout do posouzení, i když 
na ně není poskytnuta podpo-
ra. Viz text Implementačního 
dokumentu OPŽP a Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP. V závazných 

pokynech je to konkrétně kapi-
tola 2.3.3 – Postup pro zohled-
ňování úspor energie a emisí 
z opatření, která byla provedena 
bez podpory veřejných zdrojů 
v prioritní ose 3.

Je možné žádat o dotaci na stavbu 
male vodní elektrárny? Máme 
k dispozici platné stavební povo-
lení, celková investice by činila 
zhruba 12 milionů.

V současnosti již není možnost 
podat žádost na popsaný projekt. 
V OPŽP byly totiž podporová-
ny podobné projekty v rámci 
oblasti podpory 3.1.2 – Výstavba 
a rekonstrukce zdrojů elektřiny 
využívajících OZE, do které 
spadá kromě jiného také výstavba 
a rekonstrukce malých vodních 
elektráren (také např. výstavba 
elektráren spalujících biomasu, 
výstavba větrných elektráren 
apod.). Maximální výše dota-
ce na uvedená opatření mohla 
činit 20 % ze způsobilých výdajů 
projektu. Nicméně finance na ob-
dobné projekty jsou již vyčerpá-
ny. Nyní vyhlášené výzvy a také 
výzvy plánované do konce roku 
2013 (do konce období účinnosti 
stávajícího dotačního programu 
OPŽP) s těmito projekty již 
nepočítají. Zda podobné projekty 
budou předmětem dotací v nově 
plánovaném dotačním titulu 
zaměřeném na životní prostředí, 
který bude mít platnost pro ob-
dobí let 2014 až 2020, to proza-
tím nejsme schopni říci. Dotace 
z evropských fondů pro uvedené 
období jsou ve stadiu vyjednává-
ní, konkrétní podmínky a jejich 
zveřejnění očekáváme až v průbě-
hu roku 2014.

PO 5 – OMEZOVáNÍ PRŮ-
MYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 
A SNIŽOVáNÍ ENVIRON-
MENTáLNÍCH RIZIK

Dotaz v rámci PO 5.1: náš klient 
nám zaslal balík dokumentů k pro-
jektu na snížení průmyslové zátěže 
v oblasti vody v rámci zmiňované 
osy a požaduje odborný posudek 
pro celkové posouzení projektu 
výstavby ČOV. Protože potřebné 
informace nemohu nikde dohle-
dat, jaké posudky a od kterých 
odborně způsobilých osob je třeba 
dodat? Je dostupný seznam s kon-
takty těchto odborně způsobilých 
osob, na které bychom se mohli 
v této věci obrátit?

V Závazných pokynech pro 
žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP (ZP) je uvedeno následu-
jící: „Zpracovatelem studie proveditelnos-

ti musí být odborně způsobilá a nezávislá 
právnická či fyzická osoba.“ Neměl by 
proto tuto studii zpracovávat sám 
žadatel a současně by to měla být 
osoba, která má s danou pro-
blematikou zkušenosti (zpraco-
vávání SP, OPŽP atd.). Žádný 
další požadavek na zpracovatele 
studie proveditelnosti není. Také 
v případě odborného posudku 
nejsou stanoveny zcela přesné 
podmínky nebo požadavky, není 
ani vypracován konkrétní seznam 
kompetentních osob. Dle ZP 
platí, že je vyžadován odborný 
posudek – u relevantních projektů 
– zpracovaný odborně způsobi-
lou fyzickou nebo právnickou 
osobou, ve kterém je uvedeno 
posouzení analýzy rizika a hodno-
cení míry rizika závažné havárie 
stávajícího objektu nebo zařízení 
a snížení míry rizika po provedení 
plánovaného opatření. Obecně by 
to proto měl být odborník vzdě-
laný a se zkušenostmi v takovém 
oboru, který odpovídá podstatě 
projektu. Tento odborník pak 
může posoudit přínos realizované-
ho opatření (omezování průmys-
lového znečištění) a odpovídající 
snižování environmentálních 
rizik. Základní informace a doku-
menty k programu viz www.opzp.
cz, sekce Dokumenty ke stažení – 
směrnice MŽP – Obecné předpisy.

PO 7 – ROZVOJ INFRA-
STRUKTURY PRO ENVIRON-
MENTáLNÍ VZDĚLáVáNÍ, 
PORADENSTVÍ A OSVĚTU

Město by rádo předložilo žádost 
o dotaci v rámci připravované 
výzvy v PO 7, v oblasti podpory 
7.1 – tvorba materiálů a pomůcek 
investičního charakteru. Město se 
chystá upravit zahrady v přírod-
ním stylu u mateřských školek. 
V harmonogramu je uvedeno 
září, ale šlo by upřesnit termín 
vyhlášení? Jaké přílohy je nutno 
dokládat? Město má zpracovanou 
studii na tuto úpravu, úprava by 
neměla vyžadovat územní sou-
hlas. Je nutné dokládat projekto-
vou dokumentaci? Jestliže tomu 
tak je, v jakém stupni, když není 
zapotřebí územního rozhodnutí 
ani územní souhlas?

Bohužel, k přesnému termínu 
vyhlášení výzvy pro prioritní osu 
7, podoblast 7.1, nemáme žádné 
bližší informace. Harmonogram 
výzev je vždy jen orientační a ne-
závazný. Sledujte prosím naše 
webové stránky www.opzp.cz. 
Seznam dokladů požadovaných 
k žádosti o poskytnutí dotace 
naleznete v Závazných pokynech 

pro žadatele a příjemce podpo-
ry v OPŽP. Doklady jsou tam 
řazeny jednak podle jednotlivých 
prioritních os, jednak podle typu 
žadatele. Avšak zpřesnit požadav-
ky, co je třeba k žádosti v dané 
výzvě doložit či nikoliv, může 
ještě přímo text výzvy.

PO 6 – ZLEPŠOVáNÍ STAVU 
PŘÍRODY A KRAJINY

Obec připravuje projekt výsadby 
protierozní zeleně, která zahrnuje 
lokální biokoridor, dva interakční 
prvky, alejovou výsadbu zeleně 
na orné půdě. Územní plán zahr-
nuje biokoridor i interakční prvky. 
Je možné do projektu zařadit 
i alejovou výsadbu, jestliže územ-
ní plán připouští na zemědělské 
půdě výsadbu větrolamů a alejí? 
Jednotlivé výsadby jsou řešeny 
jako samostatné objekty v rámci 
jednoho projektu.

Aktuálně je na našich webových 
stránkách zveřejněna L. výzva,  
která zahrnuje rovněž priorit-
ní osu 6, všechny její oblasti. 
Ve vašem případě je možné žádat 
v rámci oblasti podpory 6.3, což 
jsou mimo jiné i projekty obnovy 
a zakládání krajinných prvků, jako 
jsou právě aleje a biokoridory. 
K žádosti je nutné doložit všechny 
potřebné přílohy podle Závazných 
pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, kapitoly 2. Daný 
dokument je k dispozici na adrese: 
www.opzp.cz. Text uvedené L. vý-
zvy najdete v sekci Nabídka dotací, 
příjem žádostí probíhá kontinuál-
ně do termínu 29. listopadu 2013. 

V rámci výzvy OPŽP, prioritní 
osy 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, prosím o informaci 
o uznatelnosti nákladů na mobili-
ář a kombinované záhony trvalek, 
travin a keřů. 

Co je možné zařadit mezi 
uznatelné a neuznatelné náklady, 
naleznete v kapitole 5 Imple-
mentačního dokumentu OPŽP 
(ID). Jsou v něm uvedena obecná 
pravidla a také specifika přijatel-
nosti dle jednotlivých prioritních 
os. Přímo pro podoblast podpory 
6.5 – Podpora regenerace urba-
nizované krajiny – nelze mezi 
způsobilé výdaje zahrnout nákla-
dy spojené s realizací cestní sítě, 
s pořízením mobiliáře, veřejného 
osvětlení apod. (viz str. 122 ID). 
Rovněž je tam v bodě f) uvedeno, 
že do způsobilých výdajů nelze 
zahrnout náklady spojené s poří-
zením a výsadbou bylin. Otázce 
keřů a způsobilosti výdajů na ně 
je věnován bod a).výzvy.

rubrika OtÁZKY  
a ODPOVĚDI  
je připravována  
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy  
zájemců o dotace.
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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, 

 přípravu 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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Prioritní osa 3 
Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zaříze-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L. výzva Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dách (254/2001 Sb. v platném znění).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3 a 6 budou 

přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuvů a  skalních řícení, monitorování geofaktorů 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritní osaa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

LI. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 budou přijímány 

od 28. června do 31. října 2013.

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

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

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

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

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží

Oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené 
na:
 systémy pro separaci a  svoz biologicky rozložitelných odpadů 

(BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální 
odpady (zahrnuje následující katalogová čísla*: 20 01 01, 20 01 08, 
20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí 
tvořit minimálně 50% kapacity systému pro separaci a svoz, 

 systémy pro separaci a  svoz plastů, papíru, skla, kovů, texti-
lu a  nápojových kartonů. Komunální odpad a  odpad podobný 
komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 
papír a  lepenka 15  01  01, 20  01  01; plasty 15  01  02, 20  01  39; 
sklo 15  01  07, 20  01  02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 
15  01  01, 15  01  05;  textil 15  01  09, 20  01  10, 20  01  11, kovy 
15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit mini-
málně 50% kapacity systému pro separaci a svoz. 

 U  projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spo-
lupráce žadatele s  obcí na  umístění nádob v  rámci „separačních 
hnízd“ systému nakládání s  komunálním odpadem v  obci. Maxi-
mální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba 
musí být uzavřená a zabezpečená, 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) zařízení 
na  překládání směsného komunálního odpadu nebo separova-
ného komunálního odpadu a  odpadu podobného komunálnímu 
odpadu (papír, plast,  sklo, nápojové kartony, objemný odpad, 
biologicky rozložitelný odpad), které budou dále směřovat k dal-
šímu materiálovému či energetickému využití (svozová technika 
pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez podpory 
z OPŽP). 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) zařízení 
na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biolo-
gicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a objemných 
odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení násled-
ného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů 
(např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování 
na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití 
uvedených složek odpadů. Odpady komunálního původu (skupi-
na 19 12 katalogu odpadů), komunální odpad a odpad podobný 
komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 
BRKO 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 
20  03  02, 20  03  07, papír a  lepenka 15  01  01, 20  01  01; plasty 
15  01  02, 20  01  39; sklo 15  01  07, 20  01  02; nápojové kartony 
(vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05;  textil 15 01 09, 20 01 10, 
20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40; objemný odpad 20 03 07) musí 
tvořit minimálně 50% kapacity zařízení. Žadatel v  rámci žádosti 
o podporu projektu zařízení na úpravu výše vyjmenovaných složek 
odpadů předloží potvrzení o záměru dodávek budoucích dodava-
telů odpadů, v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity 
podporovaného zařízení uvažované pro odpady komunálního pů-
vodu, komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu,           

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) dotřiďova-
cích linek pro separaci odpadů. Komunální odpad a odpad podob-
ný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla*: 

papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 
15 01 07, 20 01 02; objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimál-
ně 50 % kapacity zařízení. Minimální úroveň dotřídění komunální-
ho odpadu a odpadu podobného komunálnímu musí představovat 
4 kvalitativní skupiny výstupních surovin z papírového odpadu, 6 
kvalitativních skupin výstupních surovin z plastových odpadů včet-
ně skupin tvořících barevně odlišené PET a 2 kvalitativní skupiny 
výstupních surovin z  odpadového skla. Žadatel v  rámci žádosti 
o podporu projektu zařízení na dotřídění odpadů předloží potvrze-
ní o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů, v rozsahu po-
krytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení 
uvažované pro komunální odpad a odpad podobný komunálnímu 
odpadu.

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) bioply-
nových a  biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů 
– projekty s  minimálně 50 % vsázky BRKO1), které zahrnují další 
systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo 
doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění, a které 
jsou provozovány  v režimu § 14 (1) zákona č. 185/2001 Sb.,  o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s  navýšením kapacity) kom-
postáren, kde podíl zpracovávaných BRKO2) tvoří min. 50 % vstupu 
do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění 
BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém 
svozu a/nebo třídění. V rámci této výzvy nejsou podporována zaří-
zení typu komunitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná 
v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle 
§ 33 b odst. (1), písm. b) zákona o  odpadech. Žadatel prokáže 
udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost 
výstupů ze zřízení - kompostů. Komposty budou zařazeny podle 
přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb.,  o podrobnostech nakládání 
s  biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako vý-
stupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria sta-
novená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zeměděl-
ských půd (zákon o  hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria 
stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, 
třída I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti po-
tvrzení budoucích odběratelů na minimálně polovinu vyrobeného 
kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu 
(využití na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské zele-
ně nebo k rekultivaci jiných území než skládek), 

 výstavbu/vybavení/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných 
dvorů. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyva-
telé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou 
zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km, 

 rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před 
účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukon-
čen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v ter-
mínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),

 odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, 
evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Omezení v rámci výzvy - maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1: 
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 150 mil. Kč 
na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí  
a kraje). 

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování  
starých ekologických zátěží

LII. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 budou přijímány 

od 25. září 2013 do 18. prosince 2013.
s možností prodloužení do 15. ledna 2014 s ohledem na aktuální 
stav disponibilních prostředků Fondu soudržnosti
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové 
náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)  .

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být 
v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním 
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 (životní prostředí) 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“.

Informace k hodnocení oblasti podpory 4.1 u projektů systémů od-
děleného sběru:
U projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných 
odpadů (BRO) nebude v rámci hodnocení přiděleno bodové 
zvýhodnění za separaci BRO  ve spádové oblasti, pokud nebudou tyto 
odpady prokazatelně určeny k následnému biologickému zpracování – 
kompostování, fermentace.

Oblast podpory 
4.2  - Odstraňování starých ekologických zátěží

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 inventarizace kontaminovaných a  potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 
míst k sanaci;

 realizace průzkumných prací, analýz rizik:
 a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
 b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová úze-

mí obsahující více než jedno kontaminované místo.
 sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v  případech, kdy 

žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již 
neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organi-
zační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely 
zřízenou):

 a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb 
(včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) 
a podzemních vod,

 b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých 
skládek) a  úložišť s  výjimkou odstraňování ekologických škod 
způsobených hornickou činností,

 c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a  pod-
zemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

 d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
 e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska MŽP v oblasti 
podpory 4.2
Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou 
dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je 
nutné předložit MŽP nejpozději  15. 11. 2013 (týká se žádostí o podporu 
podaných v řádném termínu výzvy do 18. 12. 2013).

Další Informace a podmínky platné v  rámci výzvy (oblasti podpory 
4.1 i 4.2)

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 podpory v OPŽP:
 Žadatel k žádosti doloží podrobný harmonogram postupu realiza-

ce projektu, ze kterého bude vyplývat ukončení realizace projektu 
v roce 2015 včetně vyrovnání veškerých závazků příjemců podpory 
vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a pří-
jemce podpory, kapitoly „Zásady financování – náležitosti Žádosti 
o platbu.“

 K přijetí žádosti o podporu stačí doložit podání žádosti o vydání 
Územního rozhodnutí na stavební úřad. Územní rozhodnutí s na-
bytím právní moci jako povinnou přílohu žádosti je v tom případě 
nutno dodatečně doložit v úředních hodinách na podatelnu SFŽP 
nejpozději do 15. 1. 2014.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, odst. 2 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 LII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti.

VÝZVY VÝZVY

1) Zahrnuje následující katalogová čísla*(u projektů bioplynových stanic 
a kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02,  
20 03 07.

*  Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), (http://www.mzp.cz/cz/
katalog_odpadu).

 V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální 
odpad, zařazuje se do katalogového čísla druhu odpadu 20 02 01 - 
Biologicky rozložitelný odpad nebo do katalogového čísla 20 01 08 
- Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Konkrétní 
zařazení je dle převažujícího druhu vzniku odpadu (např. 
biologicky rozložitelný odpad z přípravy jídla, nebo biologicky 
rozložitelný odpad vznikající údržbou zahrady).

2) Zahrnuje následující katalogová čísla*(u projektů bioplynových 
stanic a kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 
20 03 02, 20 03 07.
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TECHNOLOGIE

Nízkoenergetické domy umějí 
na základě poznatků o tepelném 
chování materiálů, o jimi ohra-
ničených prostorech a místním 
klimatu využívat ve zvýšené 
míře zisky ze sluneční energie. 
Spotřeba energie na vytápění 
takových domů může být až o 20 
procent nižší než u standardních 
budov. Další výhodou je malé, 
nebo dokonce nulové zvýšení 
nákladů na jejich výstavbu. To je 
ovšem podmíněno dostatečnými 
znalostmi principů navrhování 
nízkoenergetických domů již 
v projekční fázi.

Tváří k jihu
Základním principem pro co 

nejlepší využití sluneční energie 
je otevřít dům hmotově i pro-
vozně k jihu. Větší plocha domu 
by měla být na delší jižní fasádě 
a v této části domu by se měly 
nacházet i obytné místnosti. Rov-
něž je nutné zohlednit i místní 
podmínky, zejména svažitost teré-
nu a jeho směřování. Opomenout 
bychom neměli ani dostatečný 
odstup budovy od okolních stí-
nících překážek, aby mělo nízké 
zimní slunce přístup na jižní fa-
sádu. Typickými znaky solárního 
domu jsou proto velká zasklení 
na delší jižní fasádě a malé 
okenní otvory na severní straně, 
kde poskytují jen nutné osvětlení 
vnitřních prostorů. Okna oriento-
vaná na západ a východ přinášejí 
v zimě málo energie a v létě způ-
sobují přehřívání místnosti.

Sluncem k teplu i pohodě
Přestože solární koncept 

zónování prostorů domu ztratilo 
vzhledem k radikálnímu zlepšení 
tepelně-izolačních technologií 
v posledních desetiletích vý-
znam, při výstavbě nízkoenerge-
tických budov se nadále využívá, 

a to především pro orientaci 
obytných místností na sluneční 
stranu. To má nejen energetické 
důvody, ale také opodstatnění 
pro své působení na psychic-
kou pohodu člověka. Místnosti 
v solárním domě orientujeme 
podle jejich náročnosti na teplo. 
Do severní, takzvané nárazní-
kové zóny, umísťujeme vedlejší, 
méně využívané prostory, jako 
jsou koupelna, záchod, úložné 
a technické prostory, garáže, 
chodby a schodiště, jimž stačí 
malá okna (okna orientovaná 
na sever znamenají pro dům vel-
ké tepelné ztráty). Tyto prostory 
zároveň slouží jako nárazníková 
zóna proti chladu ze severní stra-
ny. Tímto způsobem vytváříme 
přirozený teplotní spád od cen-
trálně umístěných obytných 
místností směrem k vedlejším, 
okrajově ležícím místnostem 
s vyrovnávací tepelnou funkcí, 
přičemž různými teplotními 
úrovněmi také vyloučíme jedno-
tvárné prostorové klima v domě. 
Do jádrové neboli obytné zóny 
zasadíme nejčastěji používané 
místnosti, které bývají na slu-
neční straně domu, kde jejich 
velkoplošná zasklení umožňují 
dostatečné prohřívání domu 
v chladných měsících. Jižní – 
akumulační – zónu tvoří zimní 
zahrada coby tepelný zásobník 
domu přičleněný k obytné zóně. 
Severní zóna je od obytné zóny 
oddělena masivní tepelně-aku-
mulační stěnou a její stropy 
mívají taktéž masivní konstrukci, 
oproti lehkým dřevěným kon-
strukcím v obytné zóně, které 
v létě zabraňují jejímu extrémní-
mu přehřátí.  

Volný pohyb vzduchu
Konstrukčním řešením 

nosných prvků, stropů a otvorů 
zabezpečíme přirozenou cirku-
laci vzduchu v domě, v zimním 
období tak teplý vzduch pro-
chází do severní části domu. 
V létě studený vzduch ze severní 
části ochlazuje přehřátý vzduch 
v obytných místnostech a zimní 
zahrada tvoří oddělený systém, 
který zabrání nežádoucímu pro-
stupu teplého vzduchu do domu. 
Ten je odváděn otvorem v horní 
části skleníku. Z energetického 
hlediska je samozřejmě nejvý-
hodnější, když severní prostor 
nevytápíme a může do něj netěs-
nostmi pronikat vzduch z teplého 

obytného prostoru a vzdušná 
vlhkost může kondenzovat 
na vnitřním povrchu obvodového 
pláště. Proto by teplotní rozdíl 
mezi zmíněnými prostory neměl 
překračovat 5 až 8 °C a případ-
ně bychom měli zabezpečovat 
nezbytné temperování vyrovnáva-
cích místností. 

Sběrači tepla
Shromažďování tepelné 

energie neboli akumulace tepla 
vzniká při dopadu slunečních pa-
prsků na ozářenou plochu z ma-
sivního materiálu, tehdy se krát-
kovlnné záření ze slunce mění 
na dlouhovlnné a to se po urči-
tém časovém posunu vyzařová-
ním odpět odevzdává do okolí. 
Zachycením a uchováním tepla 
můžeme dosáhnout poměrně 
velkých tepelných úspor, neboť 
energii, kterou zachytíme a ucho-
váme, nemusíme budově opět 
dodávat. Dobré akumulace tepla 
lze dosáhnout kompaktní sta-
vební formou domu, zlepšením 
geometrie budovy a zvýšením 
teploty v okolí budovy, například 
zasazením budovy do terénu 
nebo výsadbou ochranné vege-
tační zábrany. Teplo z akumulač-
ních hmot využíváme především 
v noci, v zimě a v přechodném 
období. Vyvážený poměr tepelně-
akumulačních schopností budovy 
a velmi dobrých tepelně-izolač-

K vytápění domu solární 
energií není pokaždé 
zapotřebí pokrýt střechu 
solárními kolektory 
a vybavit se drahou 
technologií. slunce 
můžeme využívat i pasivním 
způsobem a vyhřívat obytné 
místnosti přímým slunečním 
zářením. Jen je potřeba se 
nad tím zamyslet již před 
stavbou domu.

Jak se žije se sluncem v domě
TECHNOLOGIE

ních parametrů obvodového 
pláště zároveň výrazně přispívá 
k vytvoření optimálního vnitř-
ního klimatu. Akumulační schop-
nost budovy dokáže zejména 
ve spojení s pasivním využitím 
sluneční energie významně snížit 
nároky na vytápění a chlazení. 
Aby konstrukce, stěny, podlahy 
a stropy sloužily jako co nejlepší 
akumulační hmoty, měly by být 
vyrobeny z materiálů s vysokou 
hustotou a specifickou tepelnou 
kapacitou, například z betonu, 
cihly nebo kamene. 

Pasivní pomocníci 
Pasivní solární prvky jsou 

konstrukce využívající teplo 
slunce, ve kterých se energetický 
transport mezi kolektorem, zá-
sobníkem a samotným spotřebi-
telem tepla odehrává bez použití 
další mechanické energie. S jejich 
použitím musíme počítat již při 
samotném návrhu budovy, neboť 
jejich účinnost závisí na orientaci 
domu, jeho koncepci, zónování, 
tepelné izolaci a konstrukci, kte-
rá představuje akumulační hmo-
tu. Kromě získávání tepla navíc 

skýtají další pobytové prostory 
(zimní zahrada) a lepší akustic-
kou ochranu. Nejdůležitějším 
prvkem pro ohřívání domu solár-
ní energií jsou okna. Optimální 
velikost oken závisí na akumu-
lačních schopnostech celého 
systému. Celková plocha oken 
by neměla přesáhnout 25 procent 
plochy vnějších stěn a zároveň 
by neměla překročit čtvrtinu 
příslušné podlahové plochy. 
Větší okna mají smysl jen v kom-
binaci se zásobníky, ve kterých je 
uskladňováno přebytečné teplo. 
U energetické bilance obytných 
prostorů sehrává důležitou roli 
i procentuální vyčíslení plochy 
oken vzhledem k ploše obvodové 
zdi. Minima spotřeby energie 
na vytápění jsou dosahována při 
30 až 45 procentech, v některých 
případech však až při 60 procent 
plochy okna vzhledem k ploše 
obvodové zdi v případě jižní 
orientace oken. Při orientaci 
na východ a západ je to 25 až 40 
procent, při severní orientaci 15 
až 25 procent. Zvláštní pozornost 
z tepelně-technického hlediska 
vyžadují vikýře a střešní okna. 

Skleník s přesahem
Přínos zimní zahrady k tepel-

ným ziskům závisí na způsobu 
jejího provozu. Kdybychom 
v ní chtěli dosáhnout celoroč-
ně příjemného klima, musíme 
skleník v zimě vytápět a značnou 
část tepla z něj v létě odvětrávat, 
čímž jeho energetickou bilanci 
více méně neutralizujeme. Dobrý 
nevytápěný sluneční kolektor 
v podobě zimní zahrady není 
obyvatelný po celý rok, ale 
jen 40 procent denních hodin 
v roce. Zimní zahradu umísťuje-
me většinou na východní nebo 
západní straně fasády, abychom 
jižní fasádu ponechali volnou 
pro okna a abychom zároveň 
zachovali zásobování místností 
na severu, východě a západě tep-
lým vzduchem ze zimní zahrady. 
Zvláštními zařízeními na pasivní 
získávání tepla jsou Trombeho 
stěna a transparentní izolace. 

Vytápění, větrání a my
V horkých letních měsících se 

často musíme postarat o to, aby 
se nám obytné prostory domu 
příliš nepřehřívaly. To je pro 
provoz a vyrovnané vnitřní kli-
ma budovy stejně důležité jako 
vytápění v zimních měsících. 
Z ekologických i ekonomických 
důvodů je vhodné, když ome-
zíme používání elektrických ven-
tilačních zařízení a uplatníme 
méně náročná, ale dostatečně 
účinná opatření, jako jsou napří-
klad mechanické stínění formou 
konstrukční, technické nebo 
vegetační ochrany, dostatečné 
větrání a vybudování vodních 
ploch v okolí domu. Zasklené 
plochy můžeme jednoduše 
ochránit instalováním vnějších 
žaluzií, okenic, rolet, dostateč-
ným přesahem střechy hlavně 
nad jižní fasádou, účinnou tepel-
nou izolací střešních rovin a při-
rozenými stínidly budov, jako 
jsou listnaté stromy nebo treláže 
s popínavým zeleným porostem. 
Teplo akumulované v konstruk-
cích odvádíme převážně v noci 
příčným přirozeným větráním 
a produkci odpadního tepla mů-
žeme omezit provozováním co 
nejmenšího množství spotřebi-
čů. Je proto nezbytné, abychom 
při pasivním využívání sluneční 
energie nezapomněli na to, že 
velmi důležitým činitelem jsme 
přitom my samotní, naše návyky 
a chování. 

Pasivní solární prvky jsou konstrukce využívající teplo 
slunce, ve kterých se energetický transport mezi 
kolektorem, zásobníkem a samotným spotřebitelem 
tepla odehrává bez použití další mechanické energie.

TYPY AKUMULACE PODLE ZPŮSObU 
USKLADNĚNÍ ENERGIE
Primární akumulace: Sluneční záření dopadá přes okna nebo zimní 
zahrady na povrch stěn a podlah, ty se postupně ohřívají a následně 
tuto energii vyzařují do místnosti v podobě tepla. Primární akumu-
lace je zhruba čtyřikrát účinnější než sekundární akumulace.
sekundární akumulace: Tato metoda je trochu náročnější a vyža-
duje i jistou technologii. Nejčastěji se děje ohříváním média, vody 
nebo vzduchu ve slunečních kolektorech. Z nich se ohřáté médium 
odvádí do zásobníků, kde se získané teplo uskladní. Nahromaděná 
tepelná energie se v čase potřeby dopravuje na místo využití čili 
do spotřebičů teplé vody nebo do topných těles.

Modely Provozní ztráty 
V sekci Dokumenty ke stažení 
na webu OPŽP a také v elektronic-
kém prostředí pro žadatele Bene-
fill, v sekci Dokumenty ke stažení, 
byly dne 23. 9. 2013 zveřejněny 
závazné nástroje pro zpracování 
finanční analýzy (FA) pro prioritní 
osu 4 Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013. 
Soubor aktualizovaných modelů 
„Provozní ztráty“ a obecných mo-
delů, verze 18.0, obsahuje vedle 
výpočetních modelů, doprovod-
ných metodických textů a vypra-
covaných modelových příkladů 
i podrobné informace ke zpraco-
vání modelu, které jsou uvedeny 
v uživatelských manuálech. 
Použití aktualizovaných nástrojů 
je povinné v rámci LII. výzvy pro 
individuální projekty generující 
příjem dle článku 55 nařízení Rady 
č. 1083/2006. 

Pro XLIV. a XLV. výzvu
Příjemcům dotací z OPŽP, 
kteří své projekty realizují v rámci 
XLIV. nebo XLV. výzvy, se ozna-
muje, že došlo k úpravě postupu 
žadatele při předkládání zadávací 
dokumentace k posouzení ze 
strany SFŽP ČR. Důvodem jsou 
zrychlení administrace a admi-
nistrativní ulehčení pro žadatele. 
Ministerstvo životního prostředí 
schválilo výjimku ze standardních 
postupů posouzení zadávacích 
řízení, která spočívá v tom, že 
žadatelé v rámci XLIV. a XLV. 
výzvy OPŽP nyní předkládají za-
dávací dokumentaci k posouzení 
SFŽP ČR společně s dokumentací 
k průběhu a výsledku výběrového 
řízení, tj. po uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem.

150 milionů na kanalizaci
Vodohospodářské sdružení 
Turnov připravuje výstavbu 
kanalizace a čistírny odpadních 
vod v Rovensku pod Troskami 
na Semilsku, spojenou s re-
konstrukcí vodovodu. Náklady 
projektu, který by měl vyřešit 
čistění odpadních vod i záso-
bování pitnou vodou ve městě 
s bezmála 1 300 obyvateli, se 
odhadují na 150 milionů korun. 
Z nich zhruba 80 milionů získalo 
sdružení z Operačního programu 
Životní prostředí. „Bez dotace 
a pomoci sdružení by si město 
tento projekt nemohlo dovolit,“ 
řekla starostka Rovenska Zdeňka 
Nejedlá. Rovensko letos hospo-
daří s rozpočtem kolem 16 mili-
onů korun, na projektu se bude 
podílet zhruba 25 miliony korun.

ECHO
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Mamirauá by mohla sloužit 
jako čítanková ukázka ráje. Růžoví 
říční delfíni tam dovádějí ve vodě, 
kterou brázdí metr dlouhé, obří 
amazonské želvy. Opodál maje-
státně proplouvají žijící fosilie, až 
stoosmdesátikilové arapaimy, nej-
větší plicemi dýchající sladkovodní 
ryby světa. Vyhynutím ohrožený 
amazonský kapustňák se v měl-
kých vodách povaluje společně 
s černými kajmany a elektrickými 
úhoři. Papoušci ara a harpyje pra-
lesní krouží nízko nad zemí. Vzácní 
primáti uakari a kosmani a ptáci 
vranuchy se na cestě za potravou 
prodírají korunami stromů. 

Zaplavený les
Rezervace Mamirauá ucho-

vává jedinečný ekosystém zvaný 
várzea, sezónně zaplavovaný 
deštný prales. Až 1 124 000 hek-
tarů mezi toky dvou důležitých 
amazonských řek, Solimões 
a Japurá, jejichž hladiny se v tom-
to období zvednou i o dvanáct 
metrů, se na více než čtyři měsíce 
z roku ocitají pod vodou, ze které 
vyčnívají jen vrcholky stromů. 
Kalné vody přinášejí velké množ-
ství usazenin bohatých na živiny 
a ty po opadnutí vody zůstávají 
na území várzea a činí jeho půdu 
úrodnější a výnosnější, než je 
tomu jinde v Amazonii. Zvířata 
a rostliny mamirauáské rezerva-
ce se musejí přizpůsobit přežití 
v těchto extrémních podmínkách, 
a většina z nich proto žije na stro-
mech, anebo jsou alespoň velmi 
dobrými plavci. Každoroční za-
plavení pralesa změní život v celé 
oblasti. V době záplav vplují 
do zatopeného pralesa ryby, kde 
se živí a rozmnožují, přičemž pře-
vezmou i roli rozsévačů semen, 

která v jiných částech pralesa 
náleží ptákům a suchozemským 
zvířatům, na která však v Ma-
mirauá nenarazíte. O distribuci 
semen se starají i někteří primáti, 
například endemičtí bílí uakario-
vé (Cacajo calvus calvus, uakari 
bílý). Ti jsou, stejně jako další 
živočichové, na prostředí zatope-
ného pralesa závislí. Živí se plody 
a semeny, které se během záplav 
objeví na stromech. A právě 
uakariové stáli na začátku celého 
příběhu mamirauáské rezervace. 

Jak to všechno začalo
Ayres svou cestu našel ještě 

jako student vysoké školy, když 
mu bylo devatenáct let. Na vý-
zkumné cestě po německých zo-
ologických zahradách se poprvé 
setkal s opicemi uakari a saki, 
které žijí jen v Brazílii, na území 
dnešní přírodní rezervace Mami-
rauá. Ačkoli Ayres vyrostl v Be-
lénu, nedaleko ústí Amazonky, ni-
kdy tyto opice v divočině neviděl. 
Uvědomil si, že se o nich téměř 
nic neví. V roce 1977 se přestěho-
val do amazonského vnitrozemí, 
aby je studoval. Rychle se mu 
podařilo něco, o čem mnoho bio-
logů jen sní. Objevil ne jeden, ale 
hned dva nové druhy opic: kotula 

Vanzoliniova a kosmana bělo-
zlatého. Studium bílých uakariů 
bylo zároveň počátkem Ayresovy 
ochranářské práce. Uvědomil si, 
že tyto opice, které váží okolo 
čtyř kilogramů a živí se téměř 
výhradně semeny nezralého ovo-
ce, při jehož hledání urazí v až 
padesátičlenných tlupách každý 
den mnoho kilometrů, nemají 
žádnou šanci na přežití, neusta-
ví-li se v tak krutě drancované 
amazonské pánvi nový, na ta-
mější komunitě založený model 
využívání přírodních zdrojů. 
A tak José Márcio zasvětil svůj 
život ochraně jedinečné amazon-
ské bioty a ekosystémů a hledal 
cestu, jak by místní, na zeměděl-
ství závislí obyvatelé mohli mít 
z ochrany přírodních zdrojů pro-
spěch. Po roce výzkumů v Ma-
mirauá se obrátil na brazilskou 
vládu s peticí na ochranu území, 

na němž žijí bílí uakariové. Tak se 
zrodila mamirauáská ekologická 
stanice a Ayresova vize ochrany 
celého regionu se od té chvíle 
dále rozvíjela. 

Velká vítězství
V roce 1990 přesvědčil José 

Márcio Ayres vládu státu Amazo-
nas, aby v Mamirauá – na území 
více než jedenácti kilometrů 
čtverečních – vyhlásila přírodní 
rezervaci, a to i navzdory obrovské 
vlně vzdoru ze strany dřevařského 
a rybářského průmyslu. Do oblasti 
se vydal mezinárodní tým vědců 
a studoval tam rozmanitou flóru 
a faunu. Na základě výzkumů 
vypracovali vědci doporučení pro 
trvale udržitelné způsoby využití 
tamějších přírodních zdrojů a plá-
ny na nejlepší ochranu dotčené 
divoké přírody. V roce 1996 pro-
hlásila brazilská vláda Mamirauá, 
na soutoku řek Solimões a Japurá 
nedaleko města Tefé, za „trvale 
udržitelnou přírodní rezervací“, 
první svého druhu v Latinské 
Americe. Vyzbrojen studiemi o zví-
řatech, od kapustňáků po jaguáry, 

ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

Pestrý ráj Josého Márcia Ayrese 
Každý rok přicházíme 
o celé jedno procento 
amazonského pralesa a toto 
tempo se v posledních letech 
zrychluje. O to záslužněji 
se jeví práce zesnulého 
primatologa a ekologa 
Josého Márcia ayrese, díky 
níž se panenský deštný 
prales, přírodní rezervace 
Mamirauá v srdci brazilské 
amazonie, stal součástí 
největšího území chráněného 
deštného pralesa na Zemi.

V roce 1990 přesvědčil José Márcio ayres vládu 
státu amazonas, aby v Mamirauá – na území více 
než jedenácti kilometrů čtverečních – vyhlásila 
přírodní rezervaci, a to i navzdory obrovské 
vlně vzdoru ze strany dřevařského a rybářského 
průmyslu.

migrujících přes velká území 
v hledání obživy nebo partnera, 
Ayres loboval za ochranu většího 
území pralesa. Dosáhl toho, že 
v roce 1997 brazilská vláda usta-
novila trvale udržitelnou rezervaci 
v Amazonii tím, že spojila národní 
parky Jaú a Mamirauá. Tím byl 
vytvořen 57 kilometrů čtverečních 
velký pás neporušené, chráněné 
divočiny pod názvem Centrální 
amazonský koridor. V říjnu 2002 
byl José Márcio Ayres jmenován 
jedním z držitelů Rolex Award for 
Enterprise a obdržel cenu ve výší 
100 000 dolarů, které připadly 
na financování výzkumu divočiny 
tohoto fascinujícího regionu.

„Každý mluví o trvale udržitelném 
rozvoji,“ prohlásil tehdy Andrew 
Taber, ředitel latinskoamerického 
programu společnosti Wild Con 
servation Society, pod jejíž zášti-
tou Ayres pracoval jako ekolog. 
„Ale Mamirauá je jediným projektem, 
na který mohu ukázat a říci, že opravdu 
funguje.“ 

Ayres si přál, aby Mamirauá 
sloužila jako modelová, trvale 
udržitelná rezervace propojená 
s koridory divoké zvěře napříč 
Amazonií. Naplnění svého snu se 
však nedožil. Zemřel v roce 2003.

Každému, co jeho jest
Ayres byl průkopníkem nového 

přístupu k ochraně pralesa, snažil 
se nalézt rovnováhu v uspokojová-

ní potřeb všech obyvatel pralesa, 
včetně těch lidských. Rezervace 
divoké přírody většinou z vy-
mezeného území vylučují lidské 
obyvatele. Ayres vyvinul radikálně 
odlišný model. Tamější komunity 
zůstávají nedotčené a hrají klíčo-
vou roli ve správě „jejich“ divočiny 
a přírodních zdrojů. 

„Místo abychom lidi viděli jako problém, 
uvědomili jsme si, že bude lepší je do projek-
tu zapojit,“ bylo mottem, kterým se 
Ayres ve své práci řídil. 

Několik tisíc obyvatel Ma-
mirauá pocházejících z kmenů 
Ticuna, Cambeba, Cocama a Ri-
berinho se nyní společně s vědci 
podílí na výzkumu a spravování 
rezervace a má zásadní slovo při 
rozhodování. Většina příjmu 
rezervace pochází z přísně regulo-
vaného rybolovu, jehož provozo-
vání se mohou věnovat výhradně 
jen příslušníci tamější komunity. 
Na některých ze tří tisíc mamirau-
áských jezer provozují komerční 
rybolov, zatímco v jiných loví 
pouze pro vlastní obživu, některá 
jezera zůstávají úplně nedotčená. 
Zdá se, že tento systém velmi dob-
ře funguje, neboť rybí populace 
v jezerech vzrůstá. I ekonomicky 
se samospráva vyplácí. Od té 
doby, co si komunity pořídily 
velkou mrazicí loď a své úlovky 
jakostních ryb prodávají kupcům 
dole po proudu, se jejich příjmy 
ztrojnásobily. Vzrůstající ekoturis-

mus společně se selektivní těžbou 
dřeva v místech rezervace k tomu 
vyhrazených přinášejí další zisky. 
Díky tomu je tam životní úroveň 
vyšší než ve většině oblastí brazil-
ského venkova, novorozenecká 
úmrtnost je oproti tomu o polo-
vinu nižší, než byla v polovině 
devadesátých let minulého století, 
a populace divoké zvěře vzkvétá. 

Rodilý Amazoňan
Avšak Ayresovi bylo jasné, že 

má-li být zabezpečena ochrana 
úžasné biodiverzity Mamirauá, 
bude nutné zvýšit její monito-
rování. Každý člen brazilské 
environmentální agentury IBAMA 
dohlíží na téměř 80 000 čtverečních 
kilometrů pralesa, a tak společně 
vybudovali síť plovoucích stanic 
vybavených rádii a vyškolili více 
než stovku dobrovolných správců. 
A tak se lov, pytláctví a ilegální těž-
ba dřeva staly v rezervaci o mnoho 
menším problémem než v tradič-
ních přírodních rezervacích. 

„Mamirauá je útočištěm pro zvířata, 
která jsou v jiných oblastech ohrožena,“ 

vyjádřil se Miguel Pinedo-Vasquez, 
ekolog z Centra environmentální-
ho výzkumu a ochrany na Kolum-
bijské univerzitě, který s Ayresem 
v počátcích projektu pracoval 
na vytvoření původního plánu 
správy mamirauáské rezervace. 
A mezi tato zvířata náleží více než 
300 druhů ptáků, zhruba padesát 
druhů savců a 400 druhů ryb, 
k nim se přidává nepočitatelně dru-
hů rostlin a stromů a podle někdej-
ších Ayresových slov ještě mnoho 
neobjeveného. Úspěch Ayresova 
bravurního ochranářského kousku 
Vasquez přičítal skutečnosti, že 
Ayres byl rodilým Amazoňanem. 
Ayres v Amazonii vyrostl, znal 
tamější ekosystém a jeho vnitřní 
sociální struktuře rozuměl. Protože 
odtamtud sám pocházel, podařilo 
se mu navázat spolupráci s tamější-
mi lidmi a každý ho respektoval, ať 
už to byli rybáři, velkofarmy, nebo 
brazilský prezident. 

„Kdybychom měli dvacet dalších 
Marcíů, mohli bychom zachránit celou 
Amazonii,“ prohlásil o něm s úctou 
Andrew Taber. 
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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

TAHÁK

Příjem žádostí

Posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

Projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

Vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Pro realizaci podpory je nezbytné kladné stanovisko Evropské komise (EK),  
o němž jedná Ministerstvo životního prostředí s EK.

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 9. září 2013

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.

1)  Případné hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou 
s Evropskou komisí. 

2)  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 žádost-
mi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  V případě nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty 
podanými do 15. 11. 2013, bude termín příjmu žádostí prodloužen 
do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatelnosti a hodnocení 
již podaných žádostí). 

4)  Příjem a hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích – první fáze se 
týká žádostí podaných od 2. 5. do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí 
podaných od 1. 8. do 31. 10. 2013.

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVÁnÍ VODOHOsPODÁŘsKÉ InFrastrUKtUrY a snIŽOVÁnÍ rIZIKa POVODnÍ

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

2 ZLEPŠOVáNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVáNÍ EMISÍ

2.1.2
Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů 
včetně CZT – LI. výzva

2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava 1)

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

3 UDrŽItELnÉ VYUŽÍVÁnÍ ZDrOJŮ EnErGIE

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – L. výzva kontinuální příjem žádostí 2)

3.1.3
Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 
využívajících OZE – L. výzva

kontinuální příjem žádostí 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – L. výzva kontinuální příjem žádostí 2)

4 ZKVaLItnĚnÍ naKLÁDÁnÍ s ODPaDY a ODstraŇOVÁnÍ starÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁtĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 3)

5 OMEZOVÁnÍ PrŮMYsLOVÉHO ZnEČIŠtĚnÍ  a snIŽOVÁnÍ EnVIrOnMEntÁLnÍCH rIZIK

5.1
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – 
XXXXVII. výzva

 kontinuální příjem žádostí 4)

6 ZLEPŠOVÁnÍ staVU PŘÍrODY a KraJInY

6.3 Obnova krajinných struktur – XXXXVI. výzva

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

kontinuální příjem žádostí 2)

6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva kontinuální příjem žádostí 2)

7 rOZVOJ InFrastrUKtUrY PrO EnVIrOnMEntÁLnÍ VZDĚLÁVÁnÍ, POraDEnstVÍ a OsVĚtU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování envi-
ron. poradenství a environ. informací


