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MŽP spustilo reklamní kampaň na 
kotlíkové dotace. Chce upozornit 
domácnosti na možnost čerpání 
podpory na výměnu zdrojů tepla 
a zároveň pomoci krajům s admi-
nistrací kotlíkových dotací. STR. 2

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Priorita

Jsou podzemní kontejnery pro 
sběr na třídění odpadů nejlepším 
řešením? Jejich zastánci poukazují 
na estetická i provozní hlediska. 
Z OPŽP si je do svých ulic pořídil 
i pražský Radotín. STR. 28

ČISTÝ RADOTÍN

Projekt „Hyperloop“ neboli 
hypersmyčka má na svědomí 
spolumajitel společnosti Tesla 
Motors Elon Musk. Jeho kapsle 
pro hromadnou přepravu osob 
se má pohybovat na tenoučkém 
vzduchovém polštáři. STR. 34

JÍZDA V KAPSLI

STÁTNÍ FOND NABÍZÍ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY 
PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

Cílem 7. výzvy z Národního programu Životní prostředí je posílení 
fi nančních zdrojů příjemců podpory z Operačního programu 
Životní prostředí na realizaci projektů ze specifi ckých cílů 1.1 
a 1.2  prioritní osy 1, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových 
a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody 
pro obyvatelstvo. STR. 20
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Resorty životního prostředí a zemědělství spolu s dalšími 
organizacemi připravují krizový plán boje se suchem. 
Z programů Ministerstva zemědělství by tak 
v budoucnosti mělo být možno fi nancovat obecní 
nádrže, které jsou vodními prvky v krajině. Ale 
chystají se i další dotační programy.

Podle zástupců obou resortů se chystá 
nový dotační program na obnovu, vý-

stavbu a rekonstrukci rybníků či program 
pro podniky povodí zaměřený na to, aby 
mohly obnovovat malé vodní nádrže. Vy-
plývá to z informací, které zazněly na kon-
ferenci „Provoz vodovodů a kanalizací“, 
jíž se účastnil ministr životního prostředí 
Richard Brabec, náměstek ministra země-
dělství Aleš Kendík, předseda Svazu měst 
a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl 
či František Barák, předseda představen-
stva Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, 
které akci uspořádalo.

„Je symbolické setkat se v období, které patří mezi 
nejhorší sucha za poslední desítky let. Až 60 procent 
podzemních vrtů v České republice je stále ve stavu 
kritického sucha. Půdní fond by měl udržet 9 miliard 
kubíků vody, dnes se odhaduje, že je to jen 5 miliard 
kubíků. Proto spolupracujeme na přípravě krizového 
plánu boje se suchem a evropské i národní prostřed-
ky směřujeme do hospodaření s vodou a na zadržení 
vody v krajině,“ uvedl ministr životního pro-
středí Richard Brabec.

Málo vody
Letošní sucho bylo nejhorší za poslední 
desítky let. Zásadně ho nepocítily loka-
lity, které jsou napojeny na větší vodá-
renské systémy. Problém byl zejména 
v oblastech, kde jsou menší zdroje. Proto 

Ministerstvo zemědělství už chystá mate-
riál, který by měl pomoci s investičními 
záměry na Rakovnicku, Hradecku a Zlín-
sku, kde byl problém se suchem největší. 
Obecně přitom platí, že je třeba zaměřit 
se na menší lokality a napojit je na bez-
pečné zdroje. Resort životního prostře-
dí k tomu poskytuje dotační prostředky 
z Operačního programu Životní prostředí 
na zadržování vody v půdě, připravuje pi-
lotní projekty na zasakování vody v kraji-
ně a úpravu legislativy tak, aby byla voda 
více chráněna a půda byla schopna čelit 
erozi a extrémním jevům způsobeným 
změnou klimatu.

Pomoc přírodě
„Nebudeme-li v budoucnu přírodě pomáhat, bude-
me-li dělat rozdíl mezi povrchovou a podzemní vodou 
a nezajistíme-li rozumnou regulaci, může se stát, že 
ne vždy pitná voda poteče,“ uvedl na konferen-
ci předseda představenstva Sdružení vo-
dovodů a kanalizací ČR František Barák. 
Jeho slova doplnil předseda Svazu měst 
a obcí ČR a starosta Kyjova František 
Lukl: „Vnímám nezastupitelnou práci vodařů. Je 
totiž nutné hledat optimální využití krajiny, aby se 
voda na našem území udržela. Město Kyjov tak ze 
strategických důvodů vlastní společnost Vodovody 
a kanalizace. Řešení sucha a efektivní hospodářství 
s vodou jako takové je běh na dlouhou trať.“  

Aby Česká republika nezůstala na suchu

me zlepšit ovzduší alespoň pro ně, abychom 
jim poskytli opravdu to nejlepší? Není právě 
to přáním každého rodiče?

Kampaň se skládá z několika videí včet-
ně animovaného spotu pro TV, návodného 
videa, jak vyplnit žádost, grafi ckého manuá-
lu pro práci s jednotlivými formáty a prvky, 
návrhu krajských komunikačních strategií 
a samozřejmě i ze základních komunikačních 
nástrojů, jako jsou grafi cké návrhy rollupů, 
webových bannerů, letáků, inzerátů atd. 
Všechny tyto materiály přitom mají krajské 
úřady k dispozici již od začátku letošního 
prosince. Mohou je využít při spuštění výzev 
na kotlíkové dotace pro své občany. V té době 
již bude v rámci kanálů skupiny TV Prima 
odvysílán animovaný televizní spot, v nej-
čtenějších denících po celé ČR se bude ob-
jevovat tištěná inzerce a například na serveru 
TN.cz či Seznam.cz poběží online kampaň.

Až 350 tisíc kotlů
Ministerstvo životního prostředí nabídne 
možnost využít kampaň i obcím a městům, 
bude-li z jejich strany zájem. I zde však pla-
tí podmínka stoprocentního dodržení ma-
nuálu kampaně. Důvodem je, že prostřed-
ky na kampaň chceme při tak zásadní akci, 
jako je výměna až 100 tisíc kotlů po celé 
České republice, maximálně využít a oslo-
vit s jejich pomocí opravdu co nejvíce obča-
nů. Devět miliard se mnohým zdá jako ob-
rovská částka, ale pravda je, že těch nejvíce 
znečišťujících kotlů je u nás až 350 tisíc. 
Takže by nikdo neměl váhat a kotlíkovou 
dotaci by měl využít. A Anička by mu v tom 
měla pomoci!  

Vážení čtenáři,
aktuální dvojčíslo Priority přináší mnoho 
praktických informací. Předně to jsou 
zodpovězené otázky účastníků seminá-
řů zaměřených na Operační program 
Životní prostředí, které v minulých 
týdnech uspořádal v Praze Státní fond 
životního prostředí. Otázky a odpovědi 

se dotýkají oblastí 
právní a ekonomic-
ké, jejichž znalost je 
důležitá při realizaci 
projektů podpoře-
ných z Operačního 
programu Životní 
prostředí. Zvídavé 
dotazy však mířily 
i na problematiku 
jednotlivých priorit-
ních os.

Dalším důležitým textem je zpráva 
o tom, že prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí mohou nově získat 
úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020 
zvýhodněný úvěr na kofi nancování 
nákladných vodohospodářských projektů. 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 
prostřednictvím fondu výzvu na posílení 
zdrojů žadatelů na realizaci projektů pod-
pořených v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 v prioritní 
ose 1, jejichž záměrem je zlepšení stavu 
povrchových a podzemních vod a zlepše-
ní kvality dodávek jakostní pitné vody 
pro obyvatelstvo, prostřednictvím 
poskytnutí půjčky.

Avšak nejenom z peněz živ je člověk, 
aktuální Priorita nabízí hned několik 
reportáží, které mapují jednotlivé úspěšně 
zrealizované projekty. Jedna z nich se 
zaměřila na říčku Vošmendu, která je čistá 
a ve které žijí citlivé vodní organismy. 
V malebném údolí, jímž protéká, jsou ptá-
ci, plazy, obojživelníci i bezobratlí. A dob-
ré je, že projekt podpořený z Operačního 
programu Životní prostředí přidal k říčce 
i naučnou stezku. Ta stará totiž vzala nejen 
působením zubu času za své.

EDITORIAL

Jak Ministerstvo životního prostředí slíbilo, na konci 
listopadu dostaly všechny kraje rozhodnutí o poskytnutí 
dotace pro takzvané kotlíkové dotace. Ty jsou nově 
fi nancovány z prostředků Operačního programu Životní 
prostředí, což nám do roku 2020 umožní investovat do 
obnovy kotlů českých domácností až 9 miliard korun.

MŽP SPUSTILO PROPAGAČNÍ KAMPAŇ 
NA KOTLÍKOVÉ DOTACE

DANIEL TÁCHA
šéfredaktor

AKTUALITY

Kotlíkové dotace nově administrují kraj-
ské úřady, které musí také povinně zajis-

tit publicitu čerpání z evropských dotačních 
prostředků. To pro kraje představuje výzvu 
jak z pohledu administrace dotací, tak v ob-
lasti propagace.

Pomáháme krajům
Proto jsme se rozhodli krajům oba úkoly 
maximálně usnadnit. V oblasti administrace 
jsme pro kraje připravili formulář na podá-
ní žádosti, konzultujeme s nimi zkušenosti 
z minulých ročníků kotlíkových dotací, při-
pravili jsme pro ně zajímavé analýzy a mnoho 
dalšího. S ohledem na podmínky dodržení 
povinné publicity pro čerpání z evropských 
fondů jsme pro kraje připravili širokou šká-
lu nástrojů pro odstartování regionálních 
kampaní na kotlíkové dotace. Jedním z nich 
je i propagační kampaň na kotlíkové dota-
ce s využitím prostředků z EU fondů, které 
jsou na propagaci evropských dotací přímo 
přiděleny Evropskou komisí. Každý kraj má 

přitom možnost využít i půl milionu korun 
na propagaci ve svém regionu. Povinností 
však je, aby jeho kampaň na kotlíkové dotace 
byla v souladu s kampaní připravenou naším 
úřadem. Cílem je vyšší účinnost kampaně 
a dosažení maximálního využití prostředků 
na propagaci evropských dotací.

„Anička“ v kampani
Zcela pracovně nazýváme kampaň Anička. 
Název vznikl v průběhu její přípravy, kdy 
nám ze soutěže vzešlá fi rma FoxHunter 
poslala první návrhy hlavního vizuálu kam-
paně. Jejím hlavním motivem je holčička, 
která touží po čistém vzduchu ve své obci 
– a díky kotlíkovým dotacím se jí její přání 
vyplnilo. To, že jsme vybrali právě tuto for-
mu sdělení určil náš postoj ke kotlíkovým 
dotacím propojený s poznatky, které máme 
o kvalitě ovzduší a o naší společnosti. Víme, 
že mnoho lidí špatné ovzduší často vůbec 
nevnímá, někdy ho jednoduše nevidí anebo 
ho zkrátka vydrží. Ale co naše děti? Nechce-

Příjem žádostí o dotaci 
v rámci programu Nová 
zelená úsporám pro bytové 
domy v Praze skončil. 
V kontinuální výzvě 
pro rodinné domy podali 
lidé už 450 žádostí 
za 107 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí a Stát-
ní fond životního prostředí ČR ukon-

čily k 31. říjnu 2015 příjem žádostí o do-
tace na energeticky úsporné rekonstrukce 

bytových domů na území hlavního města 
Prahy. Žadatelé o příspěvek měli v letošní 
výzvě k dispozici celkem 500 milionů ko-
run a podali 260 žádostí za 158 013 844 ko-
run. Zájemci o dotace na renovaci byto-
vých domů v Praze z programu Nová zele-
ná úsporám mohli své žádosti podávat od 
15. května právě až do konce října. Během 
této doby bylo v systému rozpracováno 
celkem 1003 žádostí, z toho bylo nakonec 
reálně podáno 260 žádostí s požadovanou 
dotací 158 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí aktuálně 
připravuje pokračování této výzvy, jeho cí-
lem je vyhlásit ji v obdobné podobě jako vý-
zvu na rodinné domy, tedy jako kontinuální, 
tzn. jako program stabilní a předvídatelný. 

Výzva NZÚ pro majitele bytových domů 
v Praze byla ukončena

Víme, že mnoho lidí špatné ovzduší často vůbec 

nevnímá, někdy ho jednoduše nevidí anebo ho zkrátka 

vydrží. Ale co naše děti? Nechceme zlepšit ovzduší 

alespoň pro ně, abychom jim poskytli opravdu 

to nejlepší? Není právě to přáním každého rodiče?

PETRA ROUBÍČKOVÁ 
tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR MŽP
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Z Operačního programu Životní pro-
středí 2007 až 2013 prozatím směřovaly 

do Ústeckého kraje necelé 2 miliardy korun 
na projekty, jejichž cílem je zlepšit ovzduší 
a snižovat emise zejména u velkých průmy-
slových zdrojů. Podporu ve výši 1 miliardy 
korun získali obyvatelé kraje z programu 
Nová zelená úsporám, přičemž další pod-
pora je Ústeckému kraji vyplácena z národ-
ních zdrojů Státního fondu životního pro-
středí ČR, z nichž jsou hrazeny například 
ozdravné pobyty místních dětí.

Zvýhodněný region
Již loni zařadilo Ministerstvo životního 
prostředí Ústecký kraj mezi takzvané zvý-
hodněné regiony, což se projevuje napří-
klad ve zvýhodněných podmínkách pro 
čerpání peněz z programu Nová zelená 
úsporám. V regionu byly v loňském roce 
vyhlášeny i dvě společné výzvy Minister-
stva životního prostředí a Ústeckého kraje 
na podporu výměny kotlů. Druhá výzva 

v objemu 30 milionů korun byla vyčerpá-
na do jednoho týdne. Celkově bylo vymě-
něno 837 domácích kotlů za téměř 41 mi-
lionů korun. Z letošní takzvané kotlíkové 
výzvy může Ústecký kraj na svém území 
vyplatit zájemcům o výměnu zdroje tepla 
až 162 milionů korun. Lokální topeniště 
se v Česku podílejí na celkovém znečiš-
tění ovzduší polétavým prachem celými 
38 procenty.

„Naším cílem je vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů v celé 
ČR do roku 2020. Jejich výměna bude mít, věřím, zá-
sadní vliv na kvalitu ovzduší po celé ČR, samozřejmě 
zvláště pak v těch nejznečištěnějších oblastech, kam 
patří i Ústecký kraj. V jeho případě by v první vlně, 
do roku 2018, mělo jít o výměnu až 1080 kotlů za 
162 milionů korun,“ vysvětluje ministr Brabec.

Tím to nekončí
Ministerstvo životního prostředí aktuál-
ně připravuje vydání nových programů 
zlepšování kvality ovzduší pro všechny 
zóny a aglomerace s nevyhovující kvali-

tou ovzduší. Programy představují zásad-
ní nástroj řízení kvality ovzduší na regio-
nální úrovni. Ty by již od konce letošního 
roku měly přispět k dodržování zákonem 
stanovených limitů pro kvalitu ovzduší. 
Na řešení situace v Ústeckém kraji spolu-
pracuje Ministerstvo životního prostředí 
nejen s představiteli kraje, ale i s partne-
ry z Německa prostřednictvím takzvané 
česko-německé pracovní skupiny a se zá-
stupci jednotlivých zdrojů znečišťování 
ovzduší na bázi dobrovol-
ných dohod. 

Ústecký kraj patří po Moravskoslezském kraji mezi 
lokality s nejhorší kvalitou ovzduší v ČR. Na špatné 
kvalitě ovzduší v kraji se podílí doprava, lokální 
topeniště i vysoká koncentrace průmyslu, lomů 
a těžební činnosti. Ministerstvo životního prostředí 
věnuje problémům tohoto kraje zvláštní pozornost.

MŽP soustředí pomoc na zlepšení kvality 
ovzduší i v Ústeckém kraji

ZPRÁVY MŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí 
ČR vyhlásily v programu Nová zelená úsporám další výzvu určenou 
pro rodinné domy. V takzvané kontinuální výzvě mohou žadatelé 
o dotaci předkládat své projekty až do roku 2021.

ODSTARTOVALA KONTINUÁLNÍ VÝZVA 
V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Podle Ministerstva životního prostředí je 
v letošním roce v programu k dispozici 

520 milionů korun, v příštím roce by výnos 
z prodeje emisních povolenek měl rozpočtu 
přinést další necelé 3 miliardy korun. Aktu-
álně vyhlášená výzva zohledňuje i nabídku 
Operačního programu Životní prostředí. 
Neklade takový důraz na dotace na výměnu 
kotlů, a to z toho důvodu, že tento typ pod-
pory nabízí prostřednictvím krajů Operační 
program Životní prostředí z takzvaných kot-
líkových dotací.

Jednoduchý program
Zásadní novinkou programu Nová zelená 
úsporám je dlouhodobá, kontinuální forma vý-
zvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není ome-
zena na několik měsíců, ale potrvá až do kon-
ce programu, tedy do roku 2021. Během této 
doby program přerozdělí zhruba 27 miliard ko-
run získaných z prodeje emisních povolenek. 
„V posledním roce a půl jsme nastavili a prověřili nové, jed-
nodušší a otevřenější podmínky programu. Ty z něj učinily 
program stabilní a předvídatelný na několik let dopředu, 
proto dnes můžeme vyhlásit výzvu, která potrvá až do roku 
2021 a ve které by už v průběhu programu nemělo docházet 
k zásadním změnám. Naším cílem je, aby lidé mohli z NZÚ 
pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim 
v budoucnu ušetří desítky tisíc korun,“ uvádí ministr 
životního prostředí Richard Brabec.

Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si 
svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůso-
bit svým fi nančním i časovým možnostem. Re-
alizaci úsporných opatření tak může provádět 
po částech i v průběhu několika let, a to s dotací.

Fotovoltaické systémy
Další novinkou programu je zcela nová pod-
pora malých fotovoltaických systémů. Z pro-
gramu bude nově možno získat dotaci na in-
stalaci fotovoltaických systémů pro přípravu 
teplé vody a instalaci malých fotovoltaických 
elektráren určených pro výrobu elektřiny 
k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém 
bude možno získat až 100 tisíc korun. „My jsme 
se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom 
motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám 
přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová 
podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních pali-
vech a rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie v ČR,“ 
vysvětluje ministr Brabec.

Aktuální výzva
Aktuální výzva je určena majitelům rodin-
ných domů, kteří chtějí získat dotaci na vý-

měnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu 
elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo 
či solární systémy. Podporována je i výstavba 
domů s velmi nízkou energetickou náročností. 
Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše 
dotace se odvíjí od dosažených energetických 
úspor a ve výsledku může uhradit až 50 pro-
cent celkových výdajů.

Výzva přináší několik změn týkajících se 
zejména výměny neekologických zdrojů vy-
tápění. Na ty lze získat výhodnější podporu 
přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního 
programu Životní prostředí, a proto byla tato 
opatření v programu Nová zelená úsporám 
omezena. I tak ale stále zůstává zachována 

podpora výměny elektrických zdrojů za účin-
ná tepelná čerpadla, instalace termických 
a nově i fotovoltaických solárních systémů 
a instalace systémů nuceného větrání se zpět-
ným získáváním tepla.

Stejně jako v minulých výzvách Nové zele-
né úsporám je možno zažádat o dotaci před 
realizací podporovaných opatření, v jejich 
průběhu nebo i po dokončení. „Perfektně zpraco-
vané žádosti podané na již realizované projekty proplácí-
me do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé 
realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme pro-
placení do 6 týdnů od doložení realizace,“ uzavírá Petr 
Valdman, ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

VÝZVA NZÚ V KOSTCE
Kontinuální výzva NZÚ není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou 
trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. prosince 2021. Žádosti, pro kte-
ré nebudou v době jejich podání aktuálně volné fi nanční prostředky, budou zařazeny 
do zásobníku žádostí, z něhož budou postupně přesouvány do řádné administrace tak, 
jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně in-
formovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu. Nově je možno získat 
příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuce-
ného větrání se zpětným získáváním tepla: výše dotace je až 50 procent z celkových 
způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí 5 milionů korun. Realizace podporo-
vaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém 
kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 procent. Zvýhodnění se nevzta-
huje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického 
dozoru. Podporu z výzvy může žadatel o dotaci kombinovat s čerpáním takzvaných 
kotlíkových dotací, podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy z OPŽP 2007–2013 
V oblasti podpory kvality ovzduší bylo 
ke dni 19. srpna 2015 v Ústeckém kraji 
z prostředků EU podpořeno celkem 
109 projektů ve výši 631 821 943 Kč. V ob-
lasti podpory omezování emisí bylo v tomto 
kraji z prostředků EU podpořeno celkem 
27 projektů ve výši 1 115 300 871 Kč. MŽP 
se rovněž podařilo vyjednat s Evropskou 
komisí dotaci ve výši 1 mld. Kč na podporu 
alternativní dopravy. Výzva na její podporu 
byla otevřena od 29. ledna 2014, a to pou-
ze pro projekty, které budou realizovány 
na území Ústeckého a Moravskoslezského 
kraje a aglomerace Brno. V této výzvě 
byl z prostředků EU podpořen projekt 
Dopravního podniku města Ústí nad Labem 
za cca 109 mil. Kč. Celkem bylo pořízeno 
40 autobusů veřejné hromadné dopravy 
s CNG pohonem.

Program Zelená úsporám a program 
Nová zelená úsporám 
V segmentu rodinných domů (RD) a byto-
vých domů (BD) bylo v roce 2009 v Ústec-
kém kraji proplaceno zhruba 2400 žádostí 
za cca 880 mil. Kč. V roce 2013 činil počet 
žádostí v Ústeckém kraji 104 žádostí, propla-
ceno již bylo 62 žádostí v hodnotě 6 mil. Kč. 
V roce 2014 bylo v rámci programu NZÚ 
v Ústeckém kraji podáno 253 žádostí 
s výší podpory 54,4 mil. Kč, tj. 4,2% podíl 
z celkového počtu všech aktivních žádostí 
v rámci ČR a 4,17% podíl z celkové výše 
podpory v celé ČR. Z toho bylo akceptováno 
242 žádostí s výší podpory 51 mil. Kč. Dne 
15. května 2015 byl otevřen příjem žádostí 
o dotaci s alokací 600 mil. Kč pro rodinné 
domy, která byla 7. července 2015 navýšena 
na 900 mil. Kč. V případě Ústeckého kraje 
bylo u rodinných domů podáno 218 žádostí 
s výší podpory 43,6 mil. Kč. Z nich bylo 
akceptováno 152 žádostí s výší podpory 
25,3 mil. Kč. V rámci výzev k podávání 
žádostí z programu NZÚ (2014 a 2015) jsou 
bonifikovány 10% navýšením dotace projek-
ty v ULK a v Moravskoslezském kraji.

Dotace programu na podporu 
výměny kotlů 
Ústecký kraj se v roce 2013 a 2014 zúčastnil 
Společného programu na podporu výměny 
kotlů, přičemž byly vyhlášeny dvě výzvy 
s alokací 50 mil. Kč. Celkem bylo přijato 
1097 žádostí.

Podpora ozdravných pobytů dětí
Dotační program na podporu ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší podporuje zlepšení zdravotního 
stavu a posílení ekologického vědomí dětí 
ze základních a mateřských škol z oblastí 
s nevyhovující kvalitou ovzduší. V Ústeckém 
kraji bylo přijato celkem 71 žádostí s celko-
vou alokací 11,9 mil. Kč. Do září 2015 bylo 
zatím proplaceno 8 žádostí (realizovaných 
pobytů) v hodnotě 1,1 mil. Kč.  

PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE

Bez názvu-1   1 5.3.2014   19:44:33
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ZPRÁVY MŽP

Zpráva za rok 2014 uvádí, že zlepšování ži-
votního prostředí v ČR se zpomaluje. Nej-

výrazněji se zlepšovalo po roce 1989, kdy se 
začaly zásadně měnit technologie výroby, byla 
přijata zcela nová legislativa a došlo k výraz-
né přeměně národního hospodářství. Po roce 
2000 měly na postupné zlepšování kvality 
ovzduší vliv i vstup do Evropské unie a zave-
dení přísnějších standardů v ochraně životní-
ho prostředí spolu s prostředky, díky nimž je 
možné zlepšování kvality životního prostře-
dí výrazněji fi nancovat. Vliv na zlepšující se 
trend měla i světová krize. Nevyhovující je 
stále kvalita ovzduší, vod i půdy. Naopak jako 
pozitivní označuje zpráva postupné snižování 
odběru vod v domácnostech, zvýšení počtu 
obyvatel připojených na ČOV nebo zvyšující 
se podíl veřejné dopravy v osobní přepravě.

Ovzduší
„Už několik let stagnuje v České re-
publice zejména zlepšování kvality 
ovzduší. Opatření udělaná v minulos-
ti, především v oblasti průmyslu, už 
nestačí. Proto Ministerstvo životního 
prostředí v posledním roce přistoupilo 
k dalším zásadnějším změnám v legis-
lativě i ve fi nancování tak, aby bylo 
zlepšování kvality ovzduší zase razant-
nější,“ komentuje výsledky zprá-
vy ministr životního prostředí 
Richard Brabec.

I přes dlouhodobý pokles 
emisí se kvalita ovzduší na úze-
mí ČR nezlepšuje, což se týká 
oblastí s překročenými imisními 
limity zvláště v Moravskoslez-
ském a Ústeckém kraji. Benzo-
[a]pyren je hlavní znečišťující 
látkou, kterou produkují lokální 
topeniště. „V loňském roce se nám 
podařilo s Evropskou komisí dojednat 
evropské dotace ve výši 9 miliard korun 
na výměnu až 100 tisíc neekologických 
kotlů po celé České republice. Kotlíkové 
dotace budou administrovat opět kraj-
ské úřady a o prostředky si na MŽP 
požádaly všechny kraje. Do konce roku 
spustí dotace pro své občany několik 

krajů. Připravili jsme také novelu zákona o ochraně 
ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů 
přímo v domácnostech,“ uvedl ministr Brabec.

Voda a zemědělství
Kvalita povrchových vod se zlepšuje vel-
mi pozvolna, a to i přesto, že v roce 2014 

kleslo meziročně množství znečištění vy-
pouštěné z bodových zdrojů. „Ministerstvo 
životního prostředí aktuálně pracuje na několika 
novelách. Novela zákona o vodách, která je nyní 
v meziresortním připomínkovém řízení, zvyšuje po-
platek za odběr podzemní vody, které v důsledku stá-
le intenzivnějšího sucha nezadržitelně ubývá. Cílem 

novely je srovnat cenu podzemní vody 
s vodou povrchovou, a motivovat tak 
odběratele k přednostnímu využívání 
vody povrchové, která nám doslova 
naprší, a snadno se tak obnoví,“ řekl 
ministr Brabec.

Půda
Rozloha zemědělské půdy setr-
vale klesá. Vzrůstá využívání ze-
mědělské půdy na trvalé travní 
porosty i její zastavování. „Kaž-
doročně narůstající plocha zastavěná 
bytovou výstavbou, jak developerskou, 
tak individuální, je dlouhodobý pro-
blém. Ministerstvo se snaží směřovat 
výstavbu do zastavěných území obcí, 
a ne na zelenou louku. S tímto cílem 
byla v loňském roce Parlamentem ČR 
schválena novela zákona o ochraně ze-
mědělského půdního fondu, která zcela 
nově zavedla poplatky za vyjmutí ze ze-
mědělského půdního fondu pro bytovou 
výstavbu. Aktuálně se však ve sněmov-
ně projednává další změna tohoto zá-
kona, který může cennou zemědělskou 
půdu opět vystavit narůstajícímu za-
bírání a tím i její degradaci,“ dodává 
ministr Brabec.  

Materiál, který připravilo MŽP společně 
s meteorology, vědci a dalšími úřady, 

se dotýká více než osmi rezortů. Identifi ku-
je prioritní oblasti hospodářství a životní-
ho prostředí, které dopady změny klimatu 
zasáhnou nejvíce, a shrnuje vhodná adap-
tační opatření. Pokud Evropa k takovým 
opatřením nesáhne, hrozí jí dle odhadů lik-
vidace škod způsobených změnou klimatu, 
která bude stát až 250 miliard eur ročně. 
Proto se počítá s tím, že EU přidá na adap-
tační opatření do šesti let minimálně 
20 procent svého rozpočtu.

Déšť a sucho
„Jsem rád, že vláda schválila klíčovou strategii v ob-
lasti adaptace na změnu klimatu, která se zvláště 
v ČR projevuje v podobě extrémních teplot, sucha, 
nebo naopak přívalových dešťů a povodní. Před Mi-
nisterstvem životního prostředí teď stojí úkol zpraco-
vat takzvaný Národní akční plán adaptace na změnu 

klimatu. Ten bude formulovat již konkrétní opatření 
určená k realizaci, včetně výše fi nančních nároků, 
které by měly jednotlivé rezorty každoročně v průběhu 
příštích pěti let vyčlenit ze svých rozpočtových kapitol, 
a do 31. prosince 2016 jej předložíme vládě,“ řekl 
ministr Richard Brabec.

Strategie shrnuje nezpochybnitelné 
změny klimatu na globální, evropské a ná-
rodní úrovni. Prezentuje další vývoj klima-
tu a předpokládané dopady na území ČR. 
Podle náměstka ministra životního pro-
středí Vladimíra Dolejského jeden z nich 
zažíváme letos: je jím katastrofální sucho. 
„Na nás je proto diametrálně změnit přístup k využí-
vání přírodních zdrojů od řekněme živelného k udrži-
telnému. V tomto se změny budou týkat zejména vyu-
žívání zemědělské a lesní půdy,“ uvedl Dolejský.

O jeden stupeň
Prioritními oblastmi, na které se strate-
gie zaměřuje, jsou zemědělství, lesní hos-

podářství, vodní režim v krajině a vodní 
hospodářství, biodiverzita a ekosystémo-
vé služby, urbanizovaná krajina, průmysl 
a energetika, doprava, cestovní ruch, lid-
ské zdraví, hygiena a mimořádné události, 
ochrana obyvatelstva a životního prostředí.

V Česku by se měla do roku 2030 podle 
odborných prognóz zvýšit průměrná roč-
ní teplota vzduchu zhruba o jeden stupeň 
Celsia. V nejteplejších oblastech se pravdě-
podobně posune začátek hlavního vegetač-
ního období na začátek března a konec až 
do závěru října. Vyšší teploty vzduchu dovo-
lí dřívější setí a následně ovlivní růst a pře-
devším vývoj plodin. Uspíší se tak i doba 
zrání. Strategie v oblasti zemědělství proto 
počítá například se systémovými změnami, 
které přispějí k zadržování vody v krajině. 
MŽP zpracovalo vedle takzvané adaptační 
strategie také souhrn opatření proti suchu, 
který vláda schválila letos v červenci. 

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR 2014: 
PO ROCE 2010 SE ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPOMALILO

VLÁDA SCHVÁLILA KLÍČOVÝ DOKUMENT 
O VYROVNÁNÍ SE SE ZMĚNAMI KLIMATU

Ministr životního prostředí Richard Brabec informoval vládu ČR o stavu životního 
prostředí v ČR prostřednictvím Zprávy o životním prostředí České republiky 2014. 
Podle závěrů vycházejících ze 42 indikátorů, členěných do 10 základních tematických 
kapitol, nebyl stav životního prostředí v ČR ani v roce 2014 vyhovující. 
Zprávu vydává resortní organizace MŽP CENIA.

Vláda ČR schválila dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 
ČR. Takzvaná adaptační strategie vychází z pozorovaných změn klimatu na globální, 
evropské i národní úrovni. K nim patří extrémní výkyvy počasí jako přívalové deště 
nebo dlouhodobé sucho.

Materiál schválený vládou ČR se sou-
středí i na oblast cestovního ruchu, 
kde navrhuje například pobízet 
návštěvníky turistických destinací 
k upřednostňování aktivit a zaří-
zení, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí. U projektování staveb 
a dopravních konstrukcí doporučuje 
mimo jiné zohlednit důsledky změny 
klimatu, extrémní výkyvy teplot a od-
vod přívalových vod. Strategie počítá 
i se zastíněním komunikací dřevina-
mi a křovinami nebo s optimalizací 
teplot v dopravních prostředcích 
s ohledem na spotřebu energie.

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR
Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí z centrál-
ních zdrojů v roce 2014 výrazně vzrostly, konkrétně o 48,4 
procenta. V Operačním programu Životní prostředí bylo 
na projekty s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace 
ke konci roku 2014 rozděleno 92 procent celkové alokace 
programového období 2007–2013. Na znečištění vodních 
zdrojů se významně podílejí plošné zdroje, především 
zemědělská činnost. Spotřeba minerálních hnojiv meziroč-
ně mírně vzrostla o 3,9 %, v budoucnu bude proto klíčové 
omezení používání a správná aplikace dusíkatých hnojiv 
a pesticidů. Příznivým vývojem je zvyšování počtu ČOV 
a podílu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci, na 
kanalizaci zakončenou ČOV není ale dosud připojeno 20,1 
% obyvatel. Druhová skladba lesa v ČR se cíleně pozvol-
na mění směrem k přirozenější struktuře lesních porostů 
s vyšším podílem listnáčů, 72,5 procenta lesů ČR však 
nadále tvoří jehličnany. Setrvalý problém přírody a krajiny 
v ČR představuje fragmentace krajiny, způsobená hlavně 
dopravou, intenzivním zemědělstvím a energetikou. V roce 
2014 činila produkce odpadů v ČR s jejím dlouhodobě 
stagnujícím trendem 32 028,4 tis. tun. Pozitivní zprávou je, 
že v nakládání s odpady výrazně převažuje podíl využitých 
odpadů, zejména materiálově. Energetické využití odpadů 
se oproti loňsku mírně zvýšilo.

 Každoročně narůstající plocha zastavěná bytovou 

výstavbou, jak developerskou, tak individuální,

je dlouhodobý problém. Ministerstvo se snaží 

směřovat výstavbu do zastavěných území obcí, 

a ne na zelenou louku.
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Přírodní rezervace Údolí Vošmendy 
o rozloze 13 hektarů byla zřízena 

v roce 1997 a svou polohou v části údolní 
nivy říčky je významnou lokalitou geo-
parku Český ráj. Rozkládá se na hranici 
katastrů obcí Bozkov, Jesenný a Roztoky 
u Semil a na přilehlém východním svahu 
údolí. Rezervace chrání především kra-
sové území s jeskyněmi, ponory a vývěry 
podzemních vod i cenná lesní a luční spo-
lečenstva s výskytem chráněných rostlin 
a živočichů.

Už tu jednou byla
„Myšlenka, že vznikne naučná stezka v okolí Boz-
kova, se zrodila už v osmdesátých letech dvacáté-
ho století,“ říká bozkovský místostarosta 

ÚDOLÍM VOŠMENDY ZA  POZNÁNÍM PŘÍRODY
Říčka Vošmenda je čistá a žijí v ní citlivé vodní organismy. 
V malebném údolí, kterým protéká, jsou ptáci, 
plazy, obojživelníci i bezobratlí. Projekt podpořený 
z Operačního programu Životní prostředí přidal naučnou 
stezku, která život v údolí přibližuje návštěvníkům.

Vratislav Ouhrabka. První naučná stezka 
údolím Vošmendy byla podle něj otevře-
na už v roce 1986. Procházela nejzají-
mavějšími místy v okolí Bozkova, okolo 
Bozkovských jeskyní, celým údolím Voš-
mendy až do údolí Kamenice a proti je-
jímu proudu se vracela zpátky k Bozkov-
ským jeskyním.

„Tehdejší stezka měla asi 15 kilometrů, byla 
hrozně dlouhá,“ říká Vratislav Ouhrabka. 
Nebyly na ní žádné informační panely, 
existovala pouze černobílá brožura, kte-
rou si turisté, kteří se chtěli o místech 
v údolí Vošmendy něco dozvědět, vzali 
v jeskyních, na parkovišti u nich nebo 
někde v informačním centru, a stezku si 
prošli v ruce s ní.

Nakonec úplně zmizela
Po revoluci v roce 1989 bylo v Bozkově 
zrušeno oddělení, které fungovalo při Boz-
kovských jeskyních a které mělo na starosti 
ochranu přírody a péči o chráněná území 
v okrese Semily, a jeho kompetence přešly 
na okresní úřad. „Společně s ním zanikla i naučná 
stezka. V některých místech se po ní dalo jít, protože 
vedla souběžně s turistickými cestami nebo po silnici, 
ale časem se poškodilo i tohle značení. O úsek stezky 
v údolí Vošmendy se nikdo dál nestaral, takže postupně 
zarostla, zapadla polomy, až nakonec úplně zmizela,“ 
vzpomíná Vratislav Ouhrabka.

Čekání na výzvu
V roce 2011 přišli pracovníci z odboru život-
ního prostředí z Krajského úřadu v Liberci 

s nápadem, že by se naučná stezka údolím 
říčky Vošmendy mohla obnovit. „A tak jsme za-
čali hledat cestu, jak to udělat a kde sehnat potřebné fi -
nance. Připravili jsme projekt pro OPŽP a dost dlouho 
jsme čekali, až bude vypsána nějaká výzva,“ vypráví 
Ouhrabka.

Projekt i podklady pro podání žádosti 
připravil krajský úřad, který ale v tomto pří-
padě nemohl být žadatelem ani příjemcem 
dotace z programu. O dotaci tak zažádal 
obecní úřad v Bozkově. Roku 2013 mu byla 
dotace na vybudování naučné stezky přizná-
na, o rok později začala realizace projektu 
a na jaře letošního roku byla stezka dokon-
čena. Získaná dotace pokrývala doplnění 
projektové dokumentace a vlastní realizaci: 
vyčištění, opravy nebo úpravy v té době 

VOŠMENDA 

Říčka Vošmenda pramení v mělkém údolí 
pod Petruškovými vrchy u Vysokého nad 
Jizerou ve výšce okolo 600 metrů nad 
mořem. 

Po téměř 13 kilometrech klidného 
toku zalesněným údolím se u Podspálova 
ve 305 metrech nad mořem vlévá do řeky 
Kamenice. Vošmenda je jejím posledním 
levostranným přítokem před soutokem 
s Jizerou. 

Tato říčka je hodnocena jako vodohospo-
dářsky významný tok, z rybářského hlediska 
jde o pstruhovou vodu. Ta je velmi čistá, 
neboť její údolí je téměř neosídlené, a její 
koryto není na většině délky regulované.
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už neprůchozích pěšin a cest v údolí Voš-
mendy, vybudování povalových chodníků 
na dvou bahnitých místech stezky, zábradlí, 
informační panely, prolézačky pro děti a in-
teraktivní prvky.

Jeskyně na Vošmendě
Stezka vznikla proto, aby využila potenciál, 
který tady máme – jak z hlediska přírody, tak 
z hlediska turistů. Do Bozkova jezdí kvůli 
známým jeskyním poměrně hodně lidí, ale 
po jejich návštěvě hned odjedou. A bozkov-
ští chtěli návštěvníkům ukázat i další krásy 
svého kraje: zajímavou podkrkonošskou 

krajinu, pěkné rozhledy do údolí, spoustu 
menších krasových území s ponory, vyvě-
račkami a jeskyněmi. Díky silnému porušení 
krystalických vápenců se zde vyvinulo něko-
lik drobných jeskyní. Největší z nich, téměř 
100 metrů dlouhá jeskyně Na Vošmendě, 
byla v masivu Zítkovy skály objevena v roce 
1961. Je to druhá nejdelší jeskyně na Boz-
kovsku.

Jeskyně leží ve východním svahu údolí, 
asi 40 metrů nad jeho dnem. Tvoří ji sou-
stava úzkých a až 10 metrů vysokých, pra-
voúhle se křížících puklinových chodeb, 
má mnoho špatně průlezných míst a žádný 

dóm. Od vchodu v nejvyšším místě systému 
chodby postupně klesají do hloubky 20 me-
trů, kde končí propustkou.

Jeskyně má zajímavou výzdobu. Stěny 
na mnoha místech pokrývají sintrové náte-
ky a především povlaky bílého kašovitého 
nickamínku. „Nickamínek je zvláštní hmota připo-
mínající tvaroh na stěnách jeskyně. Opravdu je měkký, 
stejně jako klasické krápníky je tvořen uhličitanem 
vápenatým, ale za specifi ckých podmínek krystalizuje 
jiným způsobem, nespojí se a vytváří jakousi kaši,“ 
popisuje Ouhrabka.

V jeskyni se nacházejí i drobné krápní-
kové tvary a záclony, brčka a jeskynní perly. 

NA BOZKOVSKÉ 
STEZCE
Zmínka je na stezce 
věnována i rostlinám 
a živočichům, kteří 
v rezervaci žijí. 
Časně zjara jsou na loukách nápadné 
porosty bledule jarní, následované bla-
touchem, devětsilem lékařským i bílým. 
Blízkost hor naznačuje na prameništích 
rostoucí mokrýš vstřícnolistý. Lesní porosty 
na svazích, původně jedlobučiny, jsou dnes 
tvořeny smrkovými monokulturami přechá-
zejícími do pestrých porostů s přimíšeným 
javorem klenem. V okolí vápencových skal-
ních výchozů ale stále rostou typické druhy 
bučin, jako je například kyčelnice devítilistá, 
bažanka vytrvalá, vraní oko čtyřlisté, orlíček 
obecný nebo samorostlík klasnatý.

Lýkovec jedovatý
V keřovém patru je to lýkovec jedovatý, 
růže převislá nebo zimolez černý. Dru-
hově nejbohatší bylinné patro se nachází 
v silně podmáčené údolní nivě s porosty 
olší, jasanů, javorů a keřů střemchy. Zde 
mají svá stanoviště pomněnka bahenní či 
metlice trsnatá. Husté porosty zde v létě 
vytváří tužebník jilmový, na březích potoka 
nacházíme dekorativní oměj šalamounek. 
Teplomilnější a vápnomilné druhy skalna-
tých svahů charakterizuje například sleziník 
routička, orlíček planý nebo ostřice trsnatá, 
z dřevin líska a habr.

Slepýš křehký

Přes poměrně malou rozlohu žije v přírodní 
rezervaci celá řada vzácných a ohrožených 
druhů živočichů. Z plazů se zde vyskytuje 
užovka obecná, ještěrka obecná a živorodá, 
slepýš křehký, z obojživelníků mlok skvrnitý 
a řada druhů žab. Z ptačích druhů zaujme 
žluna zelená, strakapoud velký, káně lesní, 
občas v údolí zahnízdí včelojed lesní. V mi-
nulosti zde byl několikrát pozorován čáp 
černý a ledňáček říční. Nejčastější jsou běžné 
druhy lesních pěvců jako sýkora koňadra, 
sýkora babka, střízlík obecný, skorec vodní. 
Z chráněných druhů motýlů se zde vyskytuje 
batolec duhový. Rezervace poskytuje vhod-
né podmínky i pro lovné druhy zvěře – 
zajíce, srnku, lišku a černou zvěř. 

PROJEKT 
V ČÍSLECH
Celkové náklady:

638 171 Kč

Celkové uznatelné náklady:
622 906 Kč

Celková výše podpory:
529 470 Kč

SAMOTNÉ JMÉNO VOŠMENDA pochází pravděpodobně 
z němčiny a bude mít zřejmě něco společného s mletím železné 
rudy, která se tu od středověku až do první poloviny dvacátého 
století poměrně hodně těžila. A nejen železné rudy: okraje vá-
pencového tělesa poznamenala historická těžba této kvalitní vá-
penické suroviny, která obsahuje až 99 procent CaCO3. Těžbu 
a zpracování těchto surovin dokládají kromě výrazných pinek 
i nálezy vápenických a železářských pecí. Na jesenské straně 
rezervace jsou ještě vidět nějaká zařízení, ústí štol a propady 
po těžbě rudy a z naučné stezky k nim vede odbočka.

Suroviny se tu v hojné míře nejen těžily, ale často i na místě 
zpracovávaly. Velice čisté krystalické vápence byly v minulosti 
vyhledávanou surovinou pro výrobu vápna. Nejstarší meto-
da výroby vápna, doložená archeologickými nálezy i v okolí 

Bozkova, je pálení v polních pecích. Než se přistoupilo 
k samotnému pálení, byl nalámaný vápenec palicemi rozbit 
na větší a menší ploché kusy. Po přípravě „foroty“ se začala 
pec „rovnat“. Kameny se narovnaly do kruhové jámy tak, aby 
se prostor pece směrem nahoru zužoval. Vršek pece se uza-
vřel velkými plochými kameny a zarovnal tzv. hroudím. V peci 
se topilo 12 až 16 hodin. Popel se z ní opatrně vyhrabával 
popelištěm, „aby se vápno nezapopelilo“. Žárem se vápenec 
rozžhavil doběla a to bylo znamení, že je vápno vypáleno. 
Takto vyrobené vápno se pak používalo na bílení, na stavbách 
a případně i na vápení polí. Nedávno se rekonstruovala silnice 
přes Bozkov a dvě pece na pálení vápna se našly přímo v tě-
lese silnice. Vypadá to, že na příhodných místech, jakými byly 
třeba úvozové cesty, místní v minulosti vykopali jámu, ve které 
vápno pálili.

Při paleontologickém průzkumu jeskynních 
sedimentů byly nalezeny kostry 19 druhů 
obratlovců a pozůstatky 15 druhů měkkýšů, 
kteří reprezentují zejména faunu velkých les-
ních celků z období před 1000 až 1500 lety. 
Některé nálezy, například zkamenělé čelisti 
netopýra velkouchého, pocházejí z období 
před 6–10 tisíci lety. Nic z toho není z bez-
pečnostních důvodů pochopitelně volně 
přístupné. Lidé ale okolo jeskyní procházejí 
a na informačním panelu na stezce si mohou 
prohlédnout fotografi e, a udělat si tak před-
stavu, co se uvnitř skrývá.

Stezka splňuje zamýšlený účel
Naučná stezka Údolím Vošmendy měří 6 ki-
lometrů a má co nabídnout. „Ohlasy na vybudo-
vání stezky byly poměrně velké. Všichni z obce se na ni 
přišli podívat a chválili ji, okolní školy sem jezdí na vý-
lety a vydává se tam i spousta lidí, kteří se přijeli po-
dívat na jeskyně a hledají v okolí další místa k vidění. 
Myslím, že svůj účel stezka splňuje – pozdrží tu turisty 
a ukáže jim hodnoty zdejšího území,“ říká Vratislav 
Ouhrabka. Dle jeho slov jsou lidé s výsledky 
projektu spokojeni.

„Kdyby nebylo dotace, stezka by se určitě nedělala 
anebo určitě ne v takovém rozsahu, protože peníze, 
které stála, jsou tady potřeba jinde,“ podotýká. 
Bozkovští se dohodli s Klubem českých tu-
ristů, že ten vezme stezku pod svou gesci 
a přeznačí ji svými turistickými značkami. 
Tím se naučná stezka Údolím Vošmendy 
dostane do ještě širšího povědomí turistické 
veřejnosti. 
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Celodenní semináře se konají obvykle v Pra-
ze, ale i v jiných velkých městech České re-

publiky. Jejich cílem je obsáhnout celou tema-
tiku Operačního programu Životní prostředí, 
protože každý žadatel má zájem o jiný druh 
informací, přičemž kombinace zájmů mohou 
být různorodé. Semináře, které se naposledy 
konaly v září a říjnu letošního roku, obsahují 
několik odborných částí. Prezentace z nich si 
mohou zájemci stáhnout na webových strán-
kách www.opzp.cz v sekci Dokumenty.

Ekonomická část
V části seminářů vyhrazené pro ekonomickou 
oblast byl mezi posluchači zájem o nový ná-
stroj v administraci OPŽP 2014–2020, o tak-
zvanou „kalkulačku“. Podrobné informace 
k tomuto tématu lze dohledat v příloze č. 5 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory, v níž 
byly nejčastější dotazy při poslední aktualizaci 
zohledněny.

Na semináři zaznělo, že v novém progra-
movém období mohou být v případě OPŽP 
využívány tyto druhy plateb: ex post platby 
i kombinované platby (v období 2007–2013 
nazývané modifi kované ex ante). V režimu 
kombinovaných plateb může příjemce podat 
žádost o platbu s neuhrazenými nebo částečně 
uhrazenými fakturami. Úhradu faktur doda-
vatelům poté dokládá příjemce fondu do dese-
ti pracovních dnů od data proplacení žádosti 
o platbu. Ex ante platby budou umožněny 
pouze v SC 2.1.

Žadatelům bylo doporučeno zavázat do-
davatele tak, aby při vystavení faktury uvedl 
na faktuře číslo a název projektu, což jsou 
v novém programovém období nezbytné ná-
ležitosti faktur. V odůvodněných případech, 
kdy to již není možné, může příjemce doplnit 

tyto údaje na fakturu sám. Žadatel nesmí opo-
menout, že fakturu je nutné před jejím elektro-
nickým podáním opatřit razítkem a podpisem 
statutárního zástupce.

Časté dotazy se vztahovaly k povinnosti ža-
datele deklarovat dle kap. I čl. 2 odst. 18 naří-
zení Komise (EU) č. 651/2014, že podnik není 
v obtížích. Tuto skutečnost je žadatel povinen 
doložit potvrzením nezávislého auditora nebo 
banky (po přezkoumání daného zařízení zů-
stává požadavek v tomto znění, resp. neome-
zuje se jen na projekty s podporou GBER).

Právní část
Během právní přednášky se příjemci dotací 
často dotazují na úpravu postupu pro zahá-
jení uzavřené výzvy zakotvenou v čl. 3.1.2 
PrŽaPu, jež veřejnému zadavateli ukládá, aby 
ke stejnému dni, kdy zahájil výběrové řízení 
(odesláním písemné výzvy k podání nabídky 
minimálně třem zájemcům), zároveň uveřejnil 
výzvu včetně zadávacích podmínek na pro-
fi lu zadavatele, ostatní zadavatelé pak např. 
na svých webových stránkách, v tisku či jiným 
vhodným způsobem. Uvedená úprava před-
stavuje dle žadatelů neúměrné administrativní 
zatížení zadavatele, který je v důsledku uveřej-
nění výzvy na profi lu zahrnut nabídkami, což 
stírá výhody uzavřené výzvy, jež tak pozbývá 
na „uzavřenosti“. V tomto ohledu je však třeba 
říci, že úprava zvyšuje transparentnost výběro-
vého řízení a cílem je předejít tomu, aby zada-
vatel oslovoval stále stejný okruh vybraných 
uchazečů.

Obdobný dotaz byl položen i na dalším 
semináři, kde bylo vysvětleno, jaký je rozdíl 
mezi uzavřenou a otevřenou výzvou, když je 
u obou nutno zveřejnit zadávací dokumenta-
ci na profi lu zadavatele nebo na úřední desce 

(resp. ve Věstníku veřejných zakázek). Taza-
telé podotýkali, že u obou typů se prakticky 
stírají rozdíly: jediným je povinnost přímo 
vyzvat k podání nabídky minimálně tři ucha-
zeče v uzavřeném řízení. Tento dotaz byl zod-
povězen tak, že pro SFŽP je velmi podstatná 
co možná největší otevřenost zadávacích/
výběrových řízení. Z tohoto důvodu se PrŽaP 
odklonil od metodického pokynu pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 
2014–2020, z něhož v části o zadávání zakázek 
obsahově vychází, a stanovil pro uzavřenou 
výzvu podmínky přísnější (dle MP není v pří-
padě uzavřené výzvy povinnost uveřejnění). 
Větší otevřenost řízení vede zpravidla k soutěži 
vyššího počtu uchazečů a tím i k vyšší cenové 
konkurenci, což má pozitivní dopad na výsled-
nou cenu zakázky a následně i na hospodár-
nost při vynakládání fi nančních prostředků při 
poskytování dotací.

Diskutovaným tématem byla rovněž pro-
blematika víceprací a nesprávného dělení ve-
řejných zakázek. Zástupci fondu příjemcům 
podpory sdělili, jak se při zadávání veřejných 
zakázek vyvarovat nejčastějším pochybením. 
V rámci prevence nesprávného dělení veřej-
né zakázky to bylo především doporučení, 
aby zadavatel v případě, kdy si není jist, jaká 
plnění na základě kritéria věcného, místního, 
časového a popřípadě funkční souvislosti ješ-
tě tvoří předmět jedné veřejné zakázky, zadal 
veřejnou zakázku rozdělenou v souladu s § 98 
ZVZ na části (kdy mohou uchazeči podávat 
nabídky pro jednotlivé části zakázky) nebo za-
dal více veřejných zakázek, avšak v zadávacím 
řízení odpovídajícím předpokládané hodnotě 
tvořené součtem všech těchto částí, čímž se vy-
varuje zadání veřejné zakázky v nesprávném, 
mírnějším režimu.

Na semináři následovaly v této věci další tři 
otázky, které byly obratem zodpovězeny. Prv-
ní zněla, zda je možné o nabídkách s uchazeči 
jednat. Odpověď zněla, že tato možnost exis-
tuje, vyplývá z bodu 3.3 PrŽaP. Podmínkou je, 
aby byla tato možnost v zadávacích podmín-
kách vyhrazena s uvedením způsobu a zásad 
jednání. Současně musí zadavatel stanovit 
způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání 

ŽHAVÉ OTÁZKY 
I ODPOVĚDI 
Z AKTUÁLNÍCH 
SEMINÁŘŮ OPŽP
Státní fond životního prostředí ČR pořádá pravidelné 
semináře pro žadatele a příjemce podpory 
z OP Životní prostředí. Ti se na těchto seminářích 
dozvídají novinky z programu i praktické informace. 
Nabízíme přehled toho, co je nejvíce zajímá.

ZAOSTŘENO

o nabídkách, bude-li zadavatel postupně ome-
zovat počet uchazečů.

Druhá otázka směřovala k tomu, zda může 
být uchazeč vyzván k doplnění nabídky. Od-
pověď byla opět kladná. Tato možnost vyplý-
vá z bodu 3.6.9 PrŽaP a týká se případů, kdy 
je nabídka zadavatelem shledána neúplná či 
nejasná. Doplněním nabídky však nesmí být 
měněna nabídková cena  nebo údaje a infor-
mace, které jsou předmětem hodnocení.

Třetí otázka zněla, zda lze provést hodno-
cení nabídek před jejich posouzením. Odpo-
věď byla opět kladná: tato možnost vyplývá 
z bodu 3.6.12 PrŽaP. Pokud se zadavatel k to-
muto kroku rozhodne, pak dojde po hodno-
cení nabídek k posouzení pouze té nabídky, 
která byla podána uchazečem, s nímž má být 
uzavřena smlouva.

Jeden z dotazů směřoval i k nově zavedené-
mu pojmu „okolností, které zadavatel jednají-
cí s náležitou péčí nemohl předvídat“, jenž se 
vztahuje k problematice víceprací/víceslužeb. 
Konkrétní dotaz byl, jak si tento pojem vyložit 
a zda není ve své podstatě stejný jako postup 
zadavatele při vzniku „objektivně nepředví-
datelné okolnosti“. Odpovědí bylo, že pojem 
zadavatele jednajícího s náležitou péčí nahra-
dil požadavek na objektivně nepředvídatelnou 
okolnost v zákoně o veřejných zakázkách, a to 
v novele, která nabyla účinnosti 6. března 2015. 
Tento pojem byl následně promítnut i do Pr-
ŽaP. Účelem nové úpravy podmínek, kdy lze 
zadat vícepráce/víceslužby stávajícímu doda-
vateli, je snížení nároků kladených na zadava-
tele. Ten totiž dosud mohl zadat stávajícímu 
dodavateli vícepráce jen za splnění podmínky, 
že ke vzniku jejich nutnosti musí vést okolnos-
ti, které byly před zahájením zadávacího řízení 
objektivně nepředvídatelné. Tento poměrně 
neurčitý pojem byl na půdě Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže i soudů posuzován po-
měrně přísně a zadavatelé nemohli poukazovat 
na skutečnosti, které vedly k nutnosti víceprací 
(typicky nedokonale zpracovaná projektová 
dokumentace), i když vznik těchto skutečnos-
tí svým jednáním nezapříčinili. Zadavatel tedy 
i nadále odpovídá za správnost a úplnost zadá-
vacích podmínek, v případě víceprací zadáva-

ných v režimu jednacího řízení bez uveřejnění 
(tedy stávajícímu dodavateli) však bude moci 
poukázat na to, že jednal s náležitou péčí a že 
potřeba víceprací/víceslužeb byla zapříčiněna 
okolnostmi, které se s náležitou péčí nekryjí. 
Byl použit již nastíněný příklad zadavatele za-
dávajícího veřejnou zakázku na stavební práce, 
kdy si zadavatel nechá vypracovat projektovou 
dokumentaci autorizovaným projektantem, 
přičemž se spoléhá na to, že projekt bude zpra-
cován řádně, že předložené podklady (např. 
umístění inženýrských sítí) odpovídají skuteč-
nosti, nicméně kdy se při následné realizaci sta-
vebních prací zjistí, že projekt vykazuje vady. 
Takový postup by nyní odůvodnil použití 
JŘBÚ pro zadání víceprací, neboť není mož-
no po zadavateli spravedlivě požadovat, aby 
detailně zkoumal správnost projektové doku-
mentace: to již do oblasti jednání s náležitou 
péčí nespadá. Účastníky školení tato odpověď 
uspokojila.

Dále na školení padl dotaz na aplikaci no-
vého způsobu výběru nejvhodnější nabídky 
prostřednictvím jednání o nabídkách. Účast-
níci školení si nedokázali dost dobře předsta-
vit, jak bude v praxi takový výběr fungovat, 
a považovali jej za poměrně netransparentní. 
Celý proces jednání o nabídkách jim proto byl 
popsán zhruba takto: Předně je nutné, aby 
zadavatel stanovil použití jednání o nabíd-
kách již v zadávací dokumentaci, a to včetně 
uvedení, jakých kritérií se bude jednání týkat 
(budou to zpravidla hodnoticí kritéria, nejčas-
těji nabídková cena), a detailně uvedl způsob, 
jakým bude jednání o nabídkách probíhat. 
Samotná fáze jednání o nabídkách začíná 
po hodnocení nabídek, kdy zadavatel uvědo-
mí uchazeče, kteří nebyli ze zadávacího/výbě-
rového řízení vyloučeni, sdělí jim předběžný 
výsledek hodnocení a pozve je k prvnímu 
kolu jednání (může být pouze jedno nebo jich 
může být více, záleží na úpravě v zadávací do-
kumentaci). Jednání může probíhat se všemi 
uchazeči současně, nebo s každým zvlášť. Při 
tomto jednání musí zadavatel postupovat na-
nejvýš transparentně, je ovšem zakázáno, aby 
uchazečům sděloval údaje týkající se nabíd-
ky jiného uchazeče bez jeho souhlasu. Sdělit 

může pouze aktuální výši nabídkové ceny 
(nesmí ovšem uvést, kdo tuto cenu nabídl). 
Na jednání se zadavatel každého uchazeče 
dotáže, zda a o jakou hodnotu změní ve své 
nabídce kritérium, jež je předmětem jednání 
(ve většině případů, zda sníží nabídkovou 
cenu). Po ukončení jednání o něm zadavatel 
vyhotoví písemný protokol, který podepisuje 
on a všichni účastníci jednání. Provedením 
jednání může být pověřena hodnoticí komise, 
v tom případě podepisují protokol její členo-
vé. Po prvním jednání může zadavatel vybrat 
vítězného uchazeče či přistoupit k druhému 
kolu jednání. Počet jednání není omezen stej-
ně jako způsob, jakým bude zadavatel snižo-
vat počet uchazečů, s nimiž bude dále jednat. 
Zadavatel může například po každém kole 
z dalšího jednání vyloučit uchazeče s nejvyšší 
nabídkovou cenou. Způsob omezování počtu 
uchazečů však musí být upraven v zadávací 
dokumentaci. Zadavatel může před zaháje-
ním jakékoliv fáze jednání o nabídkách ozná-
mit uchazečům, že jde o poslední fázi. Pokud 
je jednání více, vyhotoví se protokol z každé-
ho z nich. Tímto způsobem zadavatel nako-
nec vybere uchazeče, se kterým vyjedná v rám-
ci hodnocených kritérií zakázky nejvhodnější 
podmínky. Účelem této úpravy je opět poža-
davek na hospodárnost a snížení ceny veřejné 
zakázky. Argumenty hovořící o nedostatečně 
transparentním způsobu výběru nejvhodnější 
nabídky jsou však namístě. Bude třeba klást 
velký důraz na transparentnost jednání o na-
bídkách (důkladná kontrola protokolů z jed-
nání) a na způsob, jakým zadavatel detailně 
vymezí jednání o nabídkách v zadávací doku-
mentaci, aby o výběru nejvhodnější nabídky 
nemohly být pochybnosti. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Na následujících stranách představu-
jeme některé z nejčastějších otázek 
účastníků seminářů o Operačním 
programu Životní prostředí, a to těch, 
které se týkají prioritních os 1, 3 a 4.
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Jaké výdaje budou konkrétně považovány 
za způsobilé u manažerského řízení přípra-
vy a realizace projektu?

Náplní manažerské práce obecně by 
měla být zejména koordinace a zajiště-
ní všech kroků a činností potřebných pro 
přípravu a administraci žádosti, sledování 
termínů, plnění souvisejících úkolů apod. 
(tedy např. vyplnění monitorovacích zpráv, 
příprava podkladů k ŽoP apod.), tedy 
ostatní činnosti explicitně nevyjmenova-
né v kapitole B.2.2 Pravidel pro žadatele 
a příjemce podpory, a to ve všech fázích 
projektu, po celý jeho životní cyklus. Ma-
nažer přitom nese za vykonávanou činnost 
odpovědnost. Podporu OPŽP na tyto účely 
není možno čerpat formou osobních nákla-
dů, musí se jednat o dodavatelsky zajištěné 
služby.

Za jakých podmínek a v jakém rozsahu 
bude možno dotovat kanalizační přípojku 
či podružný řad od hlavního řadu k dané 
nemovitosti (myšleno jak po veřejném, tak 
po soukromém pozemku)?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 v aktualiza-
ci ze 14. října 2015 (verze 5) jsou výdaje 
na realizaci připojení jednotlivých nemo-
vitostí na veřejnou kanalizaci způsobilé. 
Rozsah připojení, který bude předmětem 
žádosti o dotaci, je v kompetenci žadate-
le, záleží na dohodě mezi žadatelem (in-
vestorem) a vlastníkem pozemku nebo 
stavby připojené na kanalizaci. V každém 
případě se na celý rozsah předmětu dotace 
(včetně přípojky) budou vztahovat všech-
ny podmínky dotace, to znamená zejména 
doba udržitelnosti deset let, po kterou ne-
bude možno přípojku převést z příjemce 
dotace na třetí osobu, dále pak musí být 
podmínky provozování v souladu s přílo-
hou 6 Programového dokumentu OPŽP 
2014–2020. Na soukromém pozemku musí 
být samozřejmě vyřešeno věcné břemeno, 
které souvisí s umístěním stavby, popř. 
se stavebním povolením, i s následujícím 
provozem.

Jsou způsobilými výdaji poplatky za vynětí 
pozemku ze zemědělského půdního fondu? 
Jedná se o pozemek, na kterém bude budo-
váno předmětné opatření.

Odvod za odnětí půdy ze zemědělské-
ho půdního fondu lze zařadit do kategorie 
správních poplatků, které jsou dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
obecně nezpůsobilými výdaji.

Jakým způsobem bude stanovena výše 
podpory u vodohospodářských projektů, 
tedy v PO 1 (SC 1.1 a 1.2)?

Pro výpočet míry podpory je stanovena 
metoda paušální sazby (fl at rate). Jedná 
se o zjednodušení výpočtu podpory pro 
projekty generující příjmy. Její podstatou 
je jednorázové snížení způsobilých výdajů 
procentní paušální sazbou. U vodohospo-
dářské infrastruktury je stanovena paušál-
ní sazba 25 procent. Příklad: Způsobilé 
výdaje činí 1 mil Kč (základ pro výpočet 
podpory, celkové způsobilé výdaje), dále 
tedy 1 000 000 Kč × 0,75 = 750 000 Kč (způ-
sobilé výdaje jednorázově snížené paušál-
ní sazbou 25 procent). Výše příspěvku EU 
činí 750 000 Kč × 0,85 = 637 500 Kč (stano-
vená podpora 85 procent ze způsobilých 
výdajů jednorázově snížených o 25 pro-
cent). Z toho vyplývá, že ze způsobilých 
výdajů vychází podpora 63,75 procenta.

Kdy je rekonstrukce ČOV přijatelným 
opatřením?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 je přijatelným 
opatřením taková intenzifi kace ČOV, při 
níž dojde ke zvýšení kapacity ČOV nebo 
ke zvýšení účinnosti čištění. Projekt musí 
mít vždy ekologický přínos: v důsledku 
vyšší účinnosti čištění bude na ČOV od-
straňováno více znečištění než před rea-
lizací projektu. Zvýšení účinnosti čištění 
musí být vyvoláno např. požadavkem vo-
doprávního úřadu na plnění přísnějších 
limitů pro vypouštění odpadních vod. 
Navýšení kapacity ČOV musí být rovněž 
opodstatněné: předpokládá se, že navý-

šení kapacity ČOV bude řešeno současně 
s výstavbou kanalizace a napojením no-
vých obyvatel na ni. Podklady odůvodňu-
jící navrhované řešení musí být součástí 
žádosti.

Podmínkou přijatelnosti projektů rozvodné 
sítě pitné vody je existence vyhovujícího 
systému likvidace odpadních vod. Co zna-
mená „vyhovující systém likvidace odpad-
ních vod“?

Likvidace odpadních vod v obci musí 
být prováděna v souladu s platnou legis-
lativou (zejména se zákonem o vodách 
č. 254/2001 Sb., zákonem o vodovodech 
a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a nařízením 
vlády o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění č. 61/2003 Sb.) a s řešením 
uvedeným v Plánu rozvoje vodovodů a ka-
nalizací území krajů. Především se bude 
jednat o systém jednotné nebo oddílné ka-
nalizace zakončené ČOV, u menších obcí 
o systém domovních ČOV nebo bezodto-
kých jímek, které jsou vyváženy na ČOV.

Kdy je rekonstrukce úpravny vody přijatel-
ným opatřením?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 je rekonstruk-
ce úpravny vody přijatelná v případě navý-
šení kapacity, tzn. množství upravené pitné 
vody, v případě, že je projektem řešen její 
nedostatek. Dále je přijatelná rekonstrukce 
úpravny vody, která zajistí zlepšení kvali-
ty pitné vody. Taková rekonstrukce je ale 
přijatelná pouze tehdy, pokud se zlepšení 
kvality pitné vody nedá dosáhnout změnou 
zdroje surové vody nebo technickými úpra-
vami na zdroji surové vody. Oba důvody,
tj. nedostatek pitné vody nebo její špat-
ná kvalita, musí být žadatelem doloženy: 
jedním z podkladů je vyjádření Krajské 
hygienické stanice (KHS). Žadatel použi-
je připravený formulář, který je přílohou 
výzvy pro SC 1.2. Ten vyplní a v elektro-
nické podobě odešle na příslušnou KHS. 
Stanovisko podepsané KHS a žadatelem je 
přílohou k žádosti.

ZAOSTŘENO

Lze v rámci aktivity 1.3.1 realizovat zkapa-
citnění mostu?

Stavební práce na zkapacitnění mostu 
za účelem protipovodňové ochrany lze pod-
pořit pouze v případě, že budou prováděny 
v rámci komplexní přírodě blízké protipo-
vodňové úpravy koryta vodního toku v urči-
tém uceleném úseku. Potřeba zkapacitnění 
mostu musí být řádně doložena výpočtem 
v rámci projektové dokumentace a odů-
vodněna. Parametry vozovky atd. na mostu 
musí být i v rámci zkapacitnění zachovány. 
Způsobilým výdajem není např. zvětšení 
průjezdní kapacity mostu. Z celého zamýš-
leného opatření musí být zřejmé, že není 
zaměřeno výhradně či převážně na zkapacit-
nění mostu.

Lze v rámci aktivity 1.3.2 – hospodaření se 
srážkovou vodou v intravilánu měnit stávají-
cí nepropustné povrchy?

Ano, za způsobilé výdaje lze v rámci ak-
tivity 1.3.2 uznat výměnu nepropustných 
zpevněných povrchů za propustné zpevně-
né povrchy (např. za zatravňovací dlažbu, 
zatravňovací rohože, vegetační a štěrkové 
střechy), a to do výše 15 procent způsobi-
lých přímých realizačních výdajů.

Lze v rámci aktivity 1.3.2 – hospodaření 
se srážkovou vodou v intravilánu podpořit 
výstavbu a rekonstrukci nádrží?

V rámci aktivity se předpokládá zejména 
budování retenčních nádrží, které budou 
po většinu roku suché a budou se plnit sráž-
kovou vodou pouze při srážkách, přičemž 
srážková voda z nich bude regulovaně od-
tékat do povrchových vod nebo dešťové ka-
nalizace (nikoliv do jednotné kanalizace). 
V rámci aktivity lze podpořit také budování 
a rekonstrukce retenčních nádrží, ve kterých 
bude navržen i prostor stálého nadržení při-
tékajících srážkových vod (za účelem jejich 
dalšího využití).

Objem akumulovaných srážkových vod 
v prostoru stálého nadržení povolený vo-
doprávním úřadem může být maximálně 
50 procent z celkového objemu nádrže a vý-

pustné zařízení nádrže zároveň nesmí umož-
ňovat napuštění nádrže nad tento objem.

V rámci aktivity lze podpořit budování 
a rekonstrukce retenčních nádrží, které jsou 
napájeny pouze srážkovou vodou přitékající 
do nádrže z intravilánu, a to zejména deš-
ťovou kanalizací (je nakládáno se srážkovou 
vodou z intravilánu). V rámci aktivity nelze 
podpořit budování a rekonstrukce nádrží, 
které se nacházejí na vodním toku (průtoč-
né vodní nádrže) nebo jsou napájeny vodou 
z vodního toku přiváděnou do nádrže např. 
potrubím či přívodním korytem (obtočné 
vodní nádrže). Lze podpořit rekonstrukce 
obtočných vodních nádrží (jejich rekon-
strukce na retenční nádrže), ale za podmín-
ky, že budou napouštěny vodou z vodního 
toku pouze v době nedostatku srážkové 
vody (tak to musí být vodoprávně povole-
no a popsáno v provozním a manipulačním 
řádu), a to maximálně do výše vodoprávním 
úřadem povoleného objemu akumulované 
vody, který může být maximálně 50 pro-
cent z celkového objemu nádrže, výpustné 
zařízení nádrže zároveň nesmí umožňovat 
napuštění nádrže nad úřadem povolený 
maximální objem akumulované vody (ma-
ximálně 50 procent z celkového objemu ná-
drže).

Co si lze představit pod pojmem rekon-
strukce bezpečnostních přelivů v rámci 
1.3.3?

V rámci aktivity 1.3.3 lze podpořit vybu-
dování nebo rekonstrukci bezpečnostního 
přelivu (sdruženého objektu – přeliv, vý-
pustné zařízení) i s výpustným zařízením, 
které je neoddělitelnou součástí sdruženého 
objektu.

Za nezpůsobilý výdaj v rámci 1.4.3 je pova-
žována rekonstrukce varovných systémů. 
Co se myslí rekonstrukcí?

Pojmem „rekonstrukce“ se nemyslí dopl-
nění (rozšíření) varovného systému např. 
o další hlásiče, sirény do dalších místních 
částí města, nových lokalit apod. „Rekon-
strukcí“ není ani odstranění starého ne-
funkčního drátového rozhlasu a pořízení 
varovného systému nového, pak jde o poří-
zení varovného systému.

Lze v rámci aktivity 1.4.3 pořídit detektory 
pro únik nebezpečných látek?

Detektory pro únik nebezpečných látek 
si žadatel v rámci projektu pořídit může, 
náklady na ně ale nejsou způsobilým výda-
jem.

Lze v rámci aktivity 1.4.3 pořídit varovný 
systém do obce, kde již v minulosti byl, ale 
ne na celém území?

Rozšíření varovného systému do nových 
částí obce je možné podpořit. Podmínkou 
je, že dané rozšíření přispěje povodňové 
ochraně. Zároveň musí být aktualizován 
(rozšířen) digitální povodňový plán a data-
báze editoru dat dPP ČR.

Jak se určuje výše podpory u projektu 
s různou výší podpory u 1.4.3 u výstražné-
ho a varovného systému?

Příkladem výpočtu procentní podpory 
může být projekt, který obsahuje pořízení 
výstražného systému, pořízení varovného 
systému a pořízení digitálního povodňové-
ho plánu.

Náklady na pořízení výstražného systému 
činí 500 000 Kč, náklady na pořízení varov-
ného systému 3 000 000 Kč a náklady na 
pořízení digitálního povodňového plánu 
200 000 Kč. Výpočet výše dotace v procen-
tech zní [(500 000 × 85) + (3 000 000 × 70) + 
(200 000 × 85)] / 3 700 000 = 72,83 procenta. 
Dotace je tedy po zaokrouhlení 70 procent 
(zaokrouhluje se vždy na 5 nebo 0 dolů). 
Výše podpory tedy může být 70, 75, 80 nebo 
85 procent. 

PRIORITNÍ OSA 1 
ZLEPŠOVÁNÍ 
KVALITY VOD
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Lze podpořit obnovu či založení biotopového 
koupaliště?

Z prioritní osy 4 obecně nelze primárně 
podpořit budování vodních ploch, jejichž 
cílem je organizovaná rekreace (koupání). 
V rámci aktivity 4.3.2 specifi ckého cíle 4.3 je 
možno žádat o podporu na vytváření a obno-
vu malé vodní nádrže s ekostabilizační funk-
cí ve volné krajině i v zastavěném území. Cí-
lem specifi ckého cíle 4.3 je posílit přirozené 
funkce krajiny, zejména ekologickostabilizač-
ní funkce, záměrem nesmí být obnova koupa-
liště, nicméně rekreace a příležitostné koupá-
ní v nádrži není omezováno. Výše podpory je
50 procent. V rámci aktivity 4.4.1 specifi c-
kého cíle 4.4 lze podpořit obnovu a zaklá-
dání doprovodných vodních prvků v rámci 
projektů na výsadbu zeleně, tzn. drobných 
vodních prvků přírodě blízkého charakteru 
(tůní, jezírek, mokřadů, průlehů apod.). Ak-
tivita 4.4.1 je zaměřena na podporu sídelní 
zeleně a vodní prvky zde slouží pouze jako 
doplňkové opatření v rámci obnovy a reali-
zace sídelní zeleně. Vodní prvky jsou proto 
podpořitelné pouze do výše 10 procent cel-
kových způsobilých výdajů akce. Cílem je 
zlepšení kvality prostředí v sídlech z hlediska 
obnovy zeleně a podpory biodiverzity. Obec-
ně lze říci, že jsou podporovány projekty 
s přínosem z pohledu přírody a krajiny, niko-
liv primárně z pohledu obyvatelstva.

Lze podpořit samostatné odbahnění rybníka?
Samostatné odbahnění rybníka podpořit 

nelze. V rámci aktivity 4.3.2 – vytváření, rege-
nerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 
a struktur (specifi cký cíl 4.3) je možno pod-
pořit obnovu malé vodní nádrže (rybníka) 
v krajině s ekologickostabilizační funkcí. Není 
možno podpořit projekt obnovy malé vodní 
nádrže (rybníka), jehož cílem je pouze retence 
(akumulace) vody v krajině. Pro naplnění cíle 
podpory je tedy třeba, aby projekt posiloval 
přirozené funkce krajiny, zejména ekologicko-
stabilizační funkce, a zvyšoval biodiverzitu. 
Pokud projekt naplní tento cíl podpory, jsou 
způsobilými výdaji projektu i oprava nebo 
výstavba hráze, stavidla, popř. jiných vypouš-

těcích objektů včetně bezpečnostního přelivu, 
odstranění sedimentu, výsadby atp.

Jaké jsou podmínky obnovy historické cestní 
sítě?

Za historickou cestu je považována cesta, 
která dle historických dokladů existovala a je 
v současné době zaniklá (nebo ve stavu, kte-
rý neumožňuje její využití). To, jak je vedena 
v katastru nemovitostí, není relevantní: důle-
žité je, aby o ní byla někde zmínka. V rámci 
povinných příloh není doklad k historické 
cestě přímo vyžadován, pokud však nebu-
de z naší strany možno tuto cestu dohledat, 
bude žadatel vyzván k doložení např. histo-
rické mapy, staré mapy či jiného relevantní-
ho záznamu (místní kronika atd.), aby bylo 
možno posoudit přijatelnost projektu. Rea-
lizace obnovy historické cestní sítě je možná 
pouze s doprovodnou vegetací. Způsobilým 
výdajem je odstranění náletu na zarostlých 
cestách, terénní úpravy jako přeorání a zhut-
nění hlíny, výsadba stromů a případně i za-
travnění. Je možné i vymezení okrajů na orné 
půdě a jejich zpevnění, zde však záleží 
na povrchu. Přesné parametry nejsou dány, 
jde hlavně o účel. Cesta je určena pro pěší 
a neslouží k pojezdu motorových vozidel či 
zemědělské obsluhy. Nesmí tedy být zpev-
něna či dosypávána dovezeným materiálem 
(např. štěrkem), nepočítá se ani s loži z jiné-
ho materiálu, a také by neměla být nadměr-
ně široká (minimálně však 120 cm dle normy 
pro dvě osoby). Cesta by měla vypadat jako 
polní nebo lesní cesta se zhutněným nebo 
zatravněným povrchem, za deště rozblácená, 
po okrajích osazená stromy.

Lze získat podporu na likvidaci starých 
zátěží, budov či jiných nepropustných ploch 
ve městě?

V rámci realizace akce ze SC 4.4 není lik-
vidace starých zátěží (ani demolice budov) 
způsobilým výdajem. Způsobilým výda-
jem však může být přeměna nepropustných 
ploch (např. parkoviště) na plochy pro-
pustné s použitím vegetačních prvků, např. 
přeměna parkoviště nebo betonových ploch 

ZAOSTŘENO

Kdy bude výzva na kompostéry?
Výzva na tento typ projektů je napláno-
vána na třetí čtvrtletí roku 2016.

Pokud nejsou součástí projektu stavební 
práce, je nutno předkládat územní roz-
hodnutí nebo stavební povolení?
Ne, územní rozhodnutí nebo stavební 
povolení je třeba předkládat, pouze po-
kud jsou pro realizaci projektu relevant-
ní.

Jsou způsobilými výdaji náklady na se-
kačky, křovinořezy, vysavače listí?
Ne, nejedná se o zařízení, která jsou urče-
na k nakládání s odpady.

Jsou způsobilými výdaji náklady na pře-
ložky inženýrských sítí?
Ano, pokud jsou nezbytné.

Jsou způsobilými výdaji náklady na pří-
střešky na kontejnery?
Ano.

Bude možno žádat o dotaci na svozová 
vozidla?
Ne, podpora těchto projektů bude řešena 
pouze fi nančními nástroji (IFN).

Jaké bude procento podpory v případě 
použití IFN?
Maximální výše dotace může být 15 pro-
cent. Zbytek podpory bude poskytnut 
v režimu tzv. dotované půjčky.

Mohou žádat o podporu technické služ-
by měst a obcí?
Ano, mohou.

Je možno žádat o vybavení komunitní 
kompostárny?
Ne. Mohou být podávány pouze žádosti 
na projekty na kompostárny provozova-
né dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 
a minimálně 50 procent vyrobeného kom-
postu musí přijít na zemědělský půdní 
fond. 

na parkovou plochu s výsadbami. Nesmí se 
však jednat o odstranění celých staveb.

Je možno získat z OPŽP dotaci na zalesnění 
pozemku?

OPŽP 2014–2020 není zaměřen na zales-
ňování půd mimo PUPFL ve smyslu dotací 
na zalesnění poskytovaných v minulém pro-
gramovém období z programu Ministerstva 
zemědělství. V rámci PO 4 však lze získat do-
taci na zalesnění pozemků ve smyslu zaklá-
dání a posílení krajinných prvků a struktur 
(specifi cký cíl 4.3). Jsou možné tři varianty.
1) Založení skladebné části ÚSES lesnickým 

způsobem (aktivita 4.3.2). Pokud je tedy 
na daných pozemcích v územním plánu 
vymezen například biokoridor s návrhem 
na zalesnění, je možno poskytnout dota-
ci na přípravu půdy, výsadbu, sazenice 
a ochranu před zvěří. Projekt musí zpra-
covat autorizovaný projektant ÚSES. Dle 
textu současné výzvy musí projekt řešit 
celý skladebný prvek (např. biokoridor), 
nikoliv jenom jeho část. Výše podpory: 
100 procent.

2) Založení či posílení krajinného prvku 
(aktivita 4.3.2), např. remízu. Mimo 
ÚSES, ale založení obdobné. Výše pod-
pory: 80 procent.

3) Převedení pozemků na PUPFL a zařízení 
LHP (aktivita 4.3.4). Pokud by se zakládal 
porost na PUPFL, lze podpořit pouze vý-
sadbu melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD) nad rámec zákonné povinnosti 
vlastníka (tzv. minimální podíl MZD, stano-
vený vyhláškou 83/1996 Sb.) a jejich ochra-
nu před zvěří. Výše podpory: 75 procent.

Jak dlouho je možno hradit následnou péči?
Následná péče o vysazené stromy je až 3 

roky, částka za každý rok vyplývá z nákladů 
obvyklých opatření MŽP, pro následnou péči 
jsou v nich uvedeny agregované položky. Pro 
lesnické výsadby ve SC 4.3 je následná péče 
pouze 2 roky.

Jaké jsou podmínky a limity pro manažerské 
řízení projektu?

Pro manažerské řízení není stanovena 
konkrétní částka, je však součástí limitu pro 
projektovou přípravu (maximálně 6–10 pro-
cent z celkových způsobilých přímých rea-
lizačních výdajů). Limit je nastaven jen pro 
vyplnění žádosti, a to 30 000 Kč bez DPH. 
Pod manažerským řízením přípravy a reali-
zace projektu si lze představit ostatní činnosti 
explicitně nevyjmenované v kap. B.2.2 Pra-
videl pro žadatele a příjemce podpory, a to 
ve všech fázích projektu, tzn. po celý životní 
cyklus projektu (např. příprava podkladů 
k žádosti o platbu). Musí se jednat o doda-
vatelsky zajištěné služby. Podporu OPŽP 
na tyto služby není možné čerpat formou 
osobních nákladů. Pod manažerské řízení 
přípravy a realizace projektu nelze zahrnout 
výdaje na poradenské služby, kdy poradce 
nenese za provedení samotného úkolu sku-
tečnou odpovědnost, nýbrž pomáhá těm, 
kteří tuto odpovědnost mají.

Jak určím indikátor „plocha stanovišť, které 
jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav 
zachování“ v případě liniových výsadeb?

V případě liniových výsadeb je možno po-
užít výpočet využívaný pro národní dotace: 
pro plochu vzrostlého stromu bylo stanove-
no 50 m2, pro plochu vzrostlého keře 7 m2. 
Tyto plochy se vynásobí počtem stromů/keřů 
v liniové výsadbě: počet stromů × 50 = x m2, 
případně počet keřů × 7 = y m2. Následně pře-
veďte metry čtvereční na hektary. Při ošetření 
stromu se indikátor stanoví jako plocha (ob-
sah) kruhu o poloměru desetinásobku prů-
měru kmene měřeného ve výši 130 cm nad 
zemí.

Je možno realizovat projekt i na pozemku 
nezpůsobilého žadatele?

Realizace projektu na pozemcích nezpů-
sobilého žadatele je za určitých podmínek 
možná. Tyto pozemky nesmí tvořit více než 
50 procent území, na němž je projekt realizo-
ván. Více procent (až 100 procent) mohou tvo-
řit pouze v případě, že žadatelem je buď veřej-
noprávní subjekt, nebo nezisková organizace 
dlouhodobě (min. 3 roky) působící v oboru. 

Majitel pozemku musí žadateli v každém pří-
padě udělit písemný souhlas s realizací a udr-
žitelností projektu, např. formou smlouvy.

Pokud se jedná o opatření realizace ryb-
níků, musí být hráz a zátopa rybníka vždy 
v majetku oprávněného žadatele (výjimkou 
je pouze případ, že žadatelem je veřejnopráv-
ní subjekt nebo dlouhodobě působící nezis-
ková organizace).

Kdy potřebuji k žádosti doložit prohlášení 
o vzdání se práva na úhradu škody?

Prohlášení o vzdání se práva na úhradu 
škody se předkládají zejména u opatření, 
jejichž cílem je obnova a tvorba biotopů 
zvláště chráněných druhů živočichů (viz 
příklady opatření níže). Tímto prohlášením 
se vlastník zatíženého pozemku na neome-
zenou dobu vzdává práva na náhradu újmy 
na zatíženém pozemku podle § 58 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění a § 11 odst. 3 záko-
na č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 
Žadatel předkládá prohlášení pouze se svým 
podpisem (bez úředního ověření). V případě, 
že je žádost o podporu úspěšná a opatření je 
podpořeno, bude prohlášení podepsáno ze 
strany AOPK ČR po řádném ukončení pro-
jektu v rámci závěrečného vyhodnocení akce. 
AOPK ČR následně nechá vzdání se práva 
na náhradu škody (újmy) zapsat vkladem 
do katastru nemovitostí a uhradí správní po-
platek za zápis. Příklady opatření, u nichž je 
nezbytné v rámci žádosti o podporu z OPŽP 
předložit prohlášení o vzdání se práva na ná-
hradu škody: asanace dřevní hmoty a pone-
chání dřevní hmoty k zetlení, vytvoření a vý-
sev regionálních směsí, založení nebo obnova 
sadu, ostatní specifi cká opatření směřující 
ke zlepšení stavu populací jednotlivých dru-
hů, např. podpora hnízdních možností, roz-
rušování drnu apod., založení/obnova tůně, 
mokřadních biotopů či malé vodní nádrže 
a revitalizace – slepá říční ramena. Povinnost 
doložit k žádosti o poskytnutí podpory pro-
hlášení o vzdání se práva na náhradu škody 
se netýká projektů realizovaných ve zvláště 
chráněných území (ZCHÚ). 

PRIORITNÍ OSA 3 
ODPADY 
A MATERIÁLOVÉ 
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OCHRANA A PÉČE 
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nou pro daný typ projektu). V PO 5 nespadají 
mezi oprávněné žadatele/příjemce podnikatel-
ské subjekty, takže pokud je zde spoluvlastní-
kem podnikatel, obec si požádat nemůže.

  Mám na vás prosbu týkající se zateplení 
objektu OÚ, jehož část tvoří i pošta. Jedná se 
o budovu v majetku obce, která je v katastru 
zapsána jako objekt občanské vybavenosti. 
Obec chce budovu zateplit a vyměnit výplně 
otvorů. Bude se v tomto případě jednat 
o režim de minimis? Pokud ne, kam projekt 
zařadit?

Je nám líto, ale na základě tak stručné informace 
nelze popsaný případ jednoznačně posoudit. Zá-
leží na velikosti obce a poměru pronajímané plo-
chy budovy, viz Pravidla pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014–2020 (dostupné na ad-
rese http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva/doku-
menty), zde kap. D.4.3.5, věnovaná právě situaci 
v PO 5. Obecně lze říci, že obce do 1000 oby-
vatel a  pronájmy do  15 procent s  nájemným 
v místě obvyklým jsou řazeny mimo veřejnou 
podporu, ostatní případy posuzují odborníci fon-
du individuálně na základě detailních podkladů.

  Lze žádat o dotaci z OPŽP na energetic-
ké úspory (zateplení, okna, dveře, zdroj tepla) 
na objekt vlastněný obcí, který je na katastru 
nemovitostí veden jako objekt k bydlení?

Ne, v tomto případě nebude možné podat žá-
dost o dotaci. Dle PrŽaP platí, že v rámci speci-
fi ckého cíle 5.1 a 5.2 nemohou být podporová-
na opatření realizovaná v bytových a rodinných 
domech. Pro úplnost dodáváme, že rekonstruk-
ce bytových domů na  území Prahy je možné 
podpořit v  programu Nová zelená úsporám 
(viz www.novazelenausporam.cz). Pro bytové 
domy na ostatním území ČR je určena nabídka 
Integrovaného regionálního programu (IROP), 
který spadá do kompetencí MMR ČR (více viz 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsi-
tes/IROP/Uvodni-strana).

OBECNÉ 

Na semináři jsem se dozvěděla, že k žádosti 
o dotaci se musí dokládat „výstupy z kalku-
lačky“. Je to tak u všech projektů? Budeme 
podávat projekt do 500 tisíc korun a zdá se mi 

to dost přísné. Do kalkulačky je třeba vyplnit 
hodně údajů.

Podle informací zveřejněných v PrŽaP v pří-
loze č. 5 – vylučovací ekonomická kritéria – je 
povinnost vyplnit informace ohledně vylučova-
cích ekonomických kritérií odvozena od  typu 
žadatele, nikoliv od velikosti (fi nanční náročnos-
ti) předkládaného projektu. Kalkulačka se tedy 
netýká fyzických osob podnikajících, OSS a SPO 
zřízených ÚSC, nadací apod. Ostatní žadatelé – 
kraje, obce, města, podnikatelské subjekty – 
musí podklady z kalkulačky k žádosti o dotaci 
dodat. Více viz http://www.opzp.cz/kalkulacka.

Na základě předchozího projednání s meto-
dikem SFŽP ČR a pracovníkem zelené linky 
se na vás jménem zpracovatele „stanovisek 
místně příslušného krajského úřadu z hledis-
ka potřeb životního prostředí“ k žádostem 
do OPŽP 2014–2020 touto cestou obracíme 
s následujícím dotazem: Podle dostupných 
informací neexistuje v současnosti předpis 
MŽP nebo jiný pokyn, který by stanovil 
obsah a strukturu vydávaných stanovisek 
k jednotlivým prioritním osám OPŽP tak, jako 
tomu bylo v předcházejícím programovacím 
období. Vzhledem k tomu, že již registrujeme 
první žádosti o stanoviska krajského úřadu 
do nového OPŽP, zdvořile vás žádáme o sdě-
lení, v jaké struktuře a rozsahu požadujete 
tato stanoviska vydávat.

V rámci příloh požadovaných k žádosti o do-
taci je u některých SC vyžadováno „stanovisko 
místně příslušného krajského úřadu z hlediska 
potřeb životního prostředí“ (viz příloha č. 1 Pra-
videl pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–2020, tzv. PrŽaP). Pravidla současně 
stanovují požadovanou strukturu stanoviska 
a my tuto specifi kaci považujeme pro vydání 
dokumentu za dostatečnou. Žádný vzorový do-
kument není zveřejněn. Stanovisko tedy musí 
obsahovat:
• název projektu včetně stručného popisu,
• stanovisko, zda je navrhované opatření 

v  souladu s příslušnými obecně závazný-
mi předpisy (závisí na předmětu podpory, 
např. v PO 3 jde o soulad s platným Plá-
nem odpadového hospodářství kraje),

• celkové stanovisko, zda je projekt doporu-
čen k podpoře,

• vyjádření, zda navrhované opatření bude 
vyžadovat provedení hodnocení podle zá-
kona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

• posouzení, zda záměr může mít významný 
vliv na  evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti (Natura 2000).

Při studování relevantních dokumentů 
jsme se zarazili u „Zadávání veřejných 
zakázek“. Přímou objednávkou jsme totiž 
oslovili projektanta pro vypracování pro-
jektové dokumentace (stejně tak externího 
pracovníka pro pomoc s vyplněním žádosti 
v prostředí MS2014+). S ohledem na in-
formace z dokumentu Zadávání veřejných 
zakázek prosíme o odpověď na otázku, zda 
můžeme výdaje na tyto služby zahrnout 
do žádosti jako uznatelné. Nejsme si sou-
časně jisti, zda dobře chápeme, co vyjad-
řuje v dokumentu uvedených 50 procent. 
Můžete nám prosím sdělit, jak postupovat, 
abychom do uznatelných výdajů mohli 
zahrnout i výdaje na TDI, AD apod.

Ohledně možnosti přímého nákupu 
obecně platí, že přímý nákup (objednávka) 
do 400 000 Kč bez DPH je možný u  všech 
zadavatelů bez ohledu na  výši podpory. 
Druhý limit uvedený v  textu Zadávání ve-
řejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (kap. 
1.1.2) pak platí jen pro vyjmenované přípa-
dy. Touto přímou cestou je tedy možné řešit 
také zakázky nižší než 500 000 Kč bez DPH 
v případě, že je veřejná zakázka zadávána 
žadatelem o podporu / příjemcem podpory, 
který není veřejným nebo sektorovým zada-
vatelem podle § 2 odst. 2 a 6 ZVZ, a dotace 
poskytovaná na  takovou veřejnou zakázku 
není zároveň vyšší než 50 procent. K proble-
matice dodáváme, že ve všech uvažovaných 
případech přímého nákupu by mělo být do-
loženo, že se jedná o nákup za ceny obvyklé 
apod. Samozřejmě musí být dodržena i dal-
ší pravidla související se zadáváním VZ, jako 
je např. vyloučení účelového dělení zakázek 
čili dodržování principu jedné zakázky při 
existenci místní, časové a věcné souvislosti 
plnění. 

AKTUALITYOTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro zájemce o dotace z Operačního programu 
Životní prostředí je na Call centru SFŽP ČR zřízena 
bezplatná Zelená linka 800 260 500. Profesionálně 
vyškolení pracovníci radí žadatelům při řešení možných 
nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí. 
Na níže uvedené otázky odpovídala vedoucí oddělení 
Call centra Jana Tlustá.

  Mám následující dotaz: V rámci 
vyhlášené 4. výzvy, PO 1, SC 1.4 – podpo-
řit preventivní protipovodňová opatření, 
máme zájem podat si žádost o dotaci 
na vybudování protipovodňového varov-
ného systému. Chtěli bychom si ověřit in-
formaci týkající se povinných příloh k žá-
dosti, konkrétně se nám jedná o písemné 
prohlášení vlastníka objektu o vlastnictví 
objektu dotčeného instalací zařízení. Pro 
projekty nestavebního charakteru (např. 
dodávka varovného systému ochrany před 
povodněmi, dodávka srážkoměrů nebo 
hladinových čidel) není nutné dolože-
ní výpisu ani katastrální mapy, postačí 
písemné prohlášení vlastníka ( jiného, než 
je žadatel) o vlastnictví objektu dotčeného 
instalací zařízení (např. vlastník slou-
pu veřejného osvětlení, sloupu nízkého 
napětí, mostu, budovy), v němž vlastník 
vyjádří souhlas s instalací zařízení na jeho 
objektu a souhlas konečnému uživateli 
s umožněním provádět následnou péči 
a údržbu realizovaného opatření po dobu 
nejméně pěti let od ukončení realizace 
akce. Uvedené doklady musí být před-
loženy pro všechna osazovaná zařízení 
uvedená v projektu a položkovém roz-
počtu. U výstražných a varovných systé-
mů se jedná zejména o řídicí pracoviště, 
hlásiče s reproduktory, sirény, převaděče, 
záznamová a přehrávací zařízení, infor-
mační tabule, srážkoměry, hladinová čidla, 
vodočetné latě a další. Je možné v tomto 
případě nahradit toto prohlášení odkazem 
na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých 
zákonů? V § 23 a 25 tohoto zákona je totiž 
uvedeno, že FO i PO jsou povinny umístění 
tohoto systému na svých objektech strpět. 
Prosím o vyjádření, jak v případě tohoto 
souhlasu dále postupovat. Je skutečně 
nutné tento souhlas obstarat?

Ano, je to nutné. Pravidla programu hovoří 
jasně: souhlas v dané věci je vyžadován. Od-
povídající dokument je proto třeba k žádosti 
dodat.

  Ráda bych se zeptala na hodnoticí kritéri-
um „stavební připravenost“ u sběrných dvorů 
ve 3. výzvě OPŽP, viz dělení na projekty se 
stavebním povolením nebo projekty bez vaz-
by na stavební řízení včetně projektů na do-
dávky zařízení (5 bodů) a projekty s územním 
rozhodnutím či územním souhlasem (1 bod). 
Chápu to dobře, že pokud je u projektu 
vyžadováno územní rozhodnutí i stavební 
povolení, stačí ke dni žádosti předložit územní 
rozhodnutí a projekt obdrží 1 bod a v pří-
padě, že by bylo ke dni žádosti předloženo 
i stavební povolení, získal by 5 bodů? Nebo 
projekt automaticky dostane 5 bodů 
za stavební povolení, i když ještě nebylo 
ke dni podání žádosti vydáno?

Ano, chápete to dobře. Územní rozhodnutí je 
základní podmínkou k podání žádosti, vydané 
stavební povolení je již plusem, který je proto 
v hodnoticích kritériích ohodnocen více body.

  Můžu se zeptat, zda je možné zažádat 
o dotace na sběrné místo a jaké jsou podmín-
ky?

Ano, bylo možné žádat v 5. výzvě OPŽP. Sběr-
ná místa spadala v nabídce této výzvy do bodů 
„systémy pro separaci (s navýšenímkapacity)…“. 
Výzvy pro tuto oblast očekáváme i v budoucnu. 
Dotace jsou obecně mířeny na nákup sběrných 
nádob/kontejnerů na  druhy odpadu uvedené 
v textu výzvy. V souvislosti se sběrným místem je 
dále možno podpořit některé související stavební 
úpravy, jako je např. zpevnění či oplocení dané 
plochy. Více viz text 5. výzvy, resp. dokumen-
ty zveřejněné na  adrese http://www.opzp.cz/
vyzvy/5-vyzva/dokumenty. Základní podmínky 
přijatelnosti a specifi kace příloh k žádosti viz Pra-
vidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–2020 (tzv. PrŽaP), která najdete mezi 
obecnými dokumenty na  adrese http://www.
opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty.

  Je možné získat dotaci z OPŽP na mokřa-
dy, případně z jaké osy?

Ano, je to možné. V rámci prioritní osy 4 a vy-
jmenovaných aktivit specifi ckého cíle 4.3 lze 
podpořit také obnovu vodních prvků v krajině 

s  ekologickostabilizační funkcí, konkrétně se 
jedná o  aktivitu 4.3.2 – vytváření, regenerace 
či posílení funkčnosti krajinných prvků a struk-
tur. Podporovány budou záměry, jejichž cílem 
je posílení přirozených funkcí krajiny, zejména 
podpora biodiverzity. Mezi vyjmenované aktivi-
ty patří také „vytváření a obnova vodních prv-
ků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, 
mokřadů a malých vodních nádrží, které neslou-
ží k chovu ryb nebo slouží jenom k  takovému 
chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce ná-
drží) včetně nepravidelně zaplavovaných území 
(např. lužní lesy)“.

Zprostředkujícím subjektem k PO 4 je Agen-
tura ochrany přírody a  krajiny (AOPK, viz 
www.ochranaprirody.cz), proto se v  případě 
zájmu o podrobnější informace k této prioritní 
ose, respektive o detailní posouzení přijatelnos-
ti vašeho projektu, spojte přímo s  jejím místně 
příslušným pracovištěm. Kontakty na regionální 
pobočky agentury, kde můžete projekty osobně 
konzultovat, naleznete na adrese www.dotace.
nature.cz/opzp-kontakty. Pokud budete chtít 
dotazy položit elektronickou cestou, využijte 
e-mailovou adresu dotazy-PO4@nature.cz.

  Chtěl bych vás požádat o odpověď na do-
taz týkající se projektu na zateplení objektu měs-
ta (připravováno do programu OPŽP, cíl 5.1). 
Předmětný objekt je z poloviny využíván měs-
tem (administrativa) a z poloviny podnikatel-
ským subjektem (obchod). Také dle katastru 
nemovitostí vlastní město 50procentní podíl, 
podnikatel zbylých 50 procent. Město má 
v úmyslu zateplit celý objekt. Může podat 
žádost o dotaci na zateplení celého objektu 
s tím, že polovina investice bude nezpůsobilá? 
Bude možné započítat si úspory energie vypo-
čtené v energetickém posudku za celý objekt?

V tomto případě si bohužel obec podat žádost 
nemůže. V PrŽaP je totiž uvedeno, že v případě 
spoluvlastnictví musí být všichni spoluvlastníci 
oprávněnými příjemci. Žadatelem je pak jeden 
z nich, ostatní doloží souhlas s realizací projektu 
a umožní, aby výsledky realizace projektu byly 
zachovány minimálně po dobu pěti let od jeho 
ukončení (případně po dobu udržitelnosti urče-
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Půjčku od Státního fondu životního pro-
středí mohou nově získat úspěšní žadate-

lé o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí na kofi nancování vodohospodář-
ských projektů. „Chceme především pomoci žadate-
lům s fi nanční zátěží, kterou pro ně může představovat 
realizace projektů, jež pomáhají zkvalitňovat životní 
prostředí. Prostředky z EU oproti minulému pro-
gramovému období rapidně ubyly. Oproti 40 miliar-
dám v minulém programovém období máme na vodo-
hospodářské projekty do roku 2020 pouze 11 miliard 
korun a zájem o dotace je stále obrovský,“ uvedl mi-
nistr životního prostředí Richard Brabec.

Podle něj chce tímto krokem Ministerstvo 
životního prostředí současnou nižší míru 
podpory oproti minulým letům kompen-
zovat žadatelům. Půjčky mohou dosahovat 
výše až 37 procent z celkových způsobilých 
výdajů projektu, jejich úrok bude 1 procento 
a splatnost maximálně deset let. Díky půjč-
kám za minimální úrok se má podařit reali-
zovat více projektů.

Zelená banka
„Půjčky odrážejí naši vizi: transformaci Státního fon-
du životního prostředí ČR směrem od ryze dotačního 
administrátora blíže k bankovnímu ústavu. Mimo 
těch, které teď nabídneme plošně do jedné konkrétní 
složky životního prostředí, nabídneme později i půjčky 
na jiné oblasti, jako je zateplování nebo třeba nakládá-
ní s odpady, a připravujeme i další bankovní fi nanční 
nástroje, které by v budoucnu možnosti získat peníze 
rozšířily,“ dodal Brabec.

O půjčku mohou realizátoři projektů 
žádat v nové výzvě. V jejím rámci mohou 

podat žádost pouze ti žadatelé, kteří záro-
veň předložili žádost o poskytnutí podpory 
z OPŽP 2014–2020 v prioritní ose 1, spe-
cifi cký cíl 1.1 nebo 1.2. Jedná se o obce či 
města, dobrovolné svazky obcí, městské čás-
ti hl. města Prahy, příspěvkové organizace, 
obchodní společnosti ovládané z více než 
50 procenty obcemi a městy nebo jinými ve-
řejnoprávními subjekty. Půjčka může spolu 
s dotací z OPŽP dosáhnout až 100 procent 
celkových způsobilých výdajů projektu. 
Na výzvu je z prostředků SFŽP ČR vyčle-
něno 500 milionů korun. „Podmínkou půjčení 
prostředků z fondu je získání dotace na projekt z OPŽP 
a kladné posouzení bonity žadatele. Žádosti o poskyt-
nutí půjčky budeme přijímat až do konce příštího roku, 
budou průběžně vyhodnocovány a předkládány radě 
fondu, poradnímu orgánu ministra životního prostře-
dí. S úspěšnými žadateli budeme po kladném rozhod-
nutí ministra uzavírat smlouvy o poskytnutí půjčky,“ 
uvedl k procesu administrace Petr Valdman, 
ředitel Státního fondu životního prostředí.

Ručí se majetkem
Žadatelé budou za půjčení prostředků ručit 
svým majetkem. Částka, kterou si mohou 
půjčit, není omezena absolutní výší, ale pro-
centem způsobilých výdajů jednoho projek-
tu (až 37 procent). Státní fond životního 
prostředí poskytne prostředky na půjčky ob-
cím a svazkům z poplatků, které do fondu 
plynou za čerpání podzemní vody a od zne-
čišťovatelů. Jednoprocentní úrok má Stát-
nímu fondu životního prostředí ČR pokrýt 
náklady spojené s administrací půjček. 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „fond“) výzvu pro 
předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního pro-
gramu Životní prostředí (dále jen „výzva“). 

1. Oblast podpory
Prioritní oblast: 1.  Voda 
Podoblasti podpory: 1.1  Snížení množství vypouštěného znečištění do po-

vrchových i podzemních vod z komunálních zdro-
jů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod

 1.2  Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající ja-
kosti a množství

2. Cíle výzvy
Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpoře-
ných v rámci OPŽP 2014–2020, prioritní osy 1, specifi ckých cílů (dále jen 
„SC“) 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzem-
ních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.

3. Podporované aktivity
Předmětem podpory v rámci podoblasti podpory 1.1 je:
 • aktivita 1.1.A: výstavba kanalizace za  předpokladu existence vy-

hovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace 
za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifi kaci čis-
tírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace od-
padních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány);

 • aktivita 1.1.B: výstavba, modernizace a  intenzifi kace čistíren od-
padních vod.

V rámci podoblasti podpory 1.2 je předmětem podpory:
 • aktivita 1.2.A: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování 

kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů 
(technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v  jejich bez-
prostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě;

 • aktivita 1.2.B: výstavba a dostavba přivaděčů a  rozvodových sítí 
pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

4. Oprávnění příjemci podpory
O fi nanční podporu z prostředků fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlá-
šených výzev v rámci OPŽP  2014–2020, prioritní osy 1, SC 1.1 a SC 1.2, a to:
 • obce/města;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • městské části hl. města Prahy;
 • příspěvkové organizace;
 • obchodní společnosti ovládané z  více než 50 % obcemi a městy 

nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

5. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků fondu na  základě 
směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní pro-
středí, v souladu s touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhod-
nutí ministra životního prostředí o poskytnutí fi nančních prostředků (dále 

jen „rozhodnutí“), ve  smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR (dále jen „smlouva“).
Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi výší poskytnuté dota-
ce z OPŽP a výší celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž dotace 
OPŽP, půjčka ze SFŽP ČR případně podpora z dalších národních veřej-
ných zdrojů (např. dotace z krajů), nesmí přesáhnout 100 % z celkových 
způsobilých výdajů.

6. Termíny výzvy
Termíny pro předkládání žádosti o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) 
v rámci této výzvy:
Zahájení příjmu žádostí:  13. 11. 2015 
Ukončení příjmu žádostí:  31. 12. 2016 ve 14:00 hod. 
Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty k dalšímu zpracování. 

7. Kritéria pro výběr projektů

7.1 Specifi cká kritéria
V rámci této výzvy mohou podat žádost pouze ti žadatelé, kteří zároveň 
předložili žádost o poskytnutí podpory z OPŽP  2014–2020 v prioritní ose 1, 
SC 1.1 nebo 1.2, což prokáží při podání žádosti prostřednictvím předlože-
ných příloh, viz čl. 14. 3. bod a). 
Splnění této podmínky bude součástí kontroly přijatelnosti předkládané 
žádosti. 

7.2 Hodnoticí kritéria
Po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti podléhají žádosti hodnocení 
na základě hodnoticích kritérií stanovených danou výzvou v rámci OPŽP  
2014–2020 pro prioritní osu 1, specifi cký cíl 1.1 nebo 1.2. Hodnocení žá-
dostí je součástí administrativního procesu v rámci OPŽP. Podpora bude 
poskytnuta na projekty dle bodového hodnocení a do vyčerpání alokace. 

8. Alokace prostředků pro výzvu
Pro výzvu je alokováno celkem 500 000 000 Kč. 

9. Období realizace 
Podpořené projekty budou realizovány dle podmínek stanovených danou 
výzvou v rámci  OPŽP  2014–2020 pro prioritní osu 1, specifi cký cíl 1.1 
nebo 1.2, a to nejpozději do 31. 12. 2023.

10. Způsobilé výdaje
Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, 
jsou věcně, časově a místně způsobilé. Způsobilost výdajů se řídí obecný-
mi a specifi ckými pravidly pro způsobilost výdajů pro   OPŽP  2014–2020, 
přičemž půjčku lze poskytnout také na příjmy projektu.

11. Místo realizace projektu
Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

Více informací k výzvě na www.opzp.cz

VÝZVY

ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY K DOTACI Z OPŽP 
NEJEN PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
Ministerstvo životního 
prostředí vyhlásilo 
prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí 
ČR výzvu na posílení 
zdrojů žadatelů 
na realizaci projektů 
v prioritní ose 1, jejichž 
záměrem je zlepšení stavu 
povrchových a podzemních 
vod a zlepšení kvality 
dodávek jakostní pitné 
vody pro obyvatelstvo, 
prostřednictvím půjčky.

Výzva č. 7/2015
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci Národního programu Životní prostředí

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních programů fondu:
Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I – SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II – SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 118, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů – SFŽP ČR, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
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AKTUÁLNÍ VÝZVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY 
V OPERAČNÍM PROGRAMU 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020
V pátek 13. listopadu ukončil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí u šesti 
výzev Operačního programu Životní prostředí. Ty mohli zájemci o dotaci od 14. srpna 
podávat na projekty zaměřené na zlepšování kvality vody nebo například na nové 
investice do odpadového hospodářství. Státní fond životního prostředí ČR přijal 
683 žádostí v celkové výši 4,72 miliardy korun. Další výzvy zůstávají v běhu.

14. výzva OPŽP
14. výzva Operačního 
programu Životní prostředí 
2014–2020 podporuje projek-
ty na zprůchodnění migrač-
ních bariér pro živočichy 
a omezování jejich úmrtnosti, 
posílení krajinných prvků 
a struktur, revitalizaci a pod-
poru renaturace vodních 
toků a niv, obnovu vodních 
ekosystémů, zlepšování 
struktury lesů. Dotace lze 
čerpat i na zpomalení odtoku 
vod, protierozní ochranu 
a adaptaci na změnu klimatu. 
Ukončení příjmu žádostí je 
stanoveno na 31. prosince 
příštího roku. V rámci této 
výzvy bude přerozděleno 
500 milionů korun.

Dotaci získají projekty 
na zprůchodnění migračních 
bariér pro živočichy a opat-
ření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem 
technické infrastruktury.

Dotaci získají projekty 
na vytváření, regeneraci či 
posílení funkčnosti krajin-
ných prvků a struktur.

Dotaci získají projekty 
na revitalizaci a podporu 
samovolné renaturace vod-
ních toků a niv a na obnovu 
ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů.

Dotaci získají projekty 
na zlepšování druhové, věko-
vé a prostorové struktury lesů 
(s výjimkou lesů ve vlastnictví 
státu) zařízených LHP mimo 
ZCHÚ a území soustavy 
Natura 2000.

Dotaci získají projekty 
na realizaci přírodě blíz-
kých opatření vyplývajících 
z komplexních studií cílených 
na zpomalení povrchového 
odtoku vody, protierozní 
ochranu a adaptaci na změnu 
klimatu.

   

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín pro příjem 

žádostí v rámci 8. výzvy, která je zaměřena na specifi cký cíl 2.2 – 

snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 

a to do 16. prosince 2015.

6. výzva OPŽP
6. výzva Operačního pro-
gramu Životní prostředí 
2014–2020 podporuje projekty 
na inventarizaci kontaminova-
ných a potenciálně kontami-
novaných míst a kategorizaci 
priorit kontaminovaných míst 
podle závažnosti a sanaci kon-
taminovaných míst. Ukončení 
příjmu žádostí je stanoveno 
na 15. ledna příštího roku. 
V rámci této výzvy bude pře-
rozděleno 300 milionů korun.

Dotaci získají projekty 
na inventarizaci kontaminova-
ných a potenciálně kontami-
novaných míst a kategorizaci 
priorit kontaminovaných míst 
podle závažnosti. Podpoře-
ny budou průzkumné práce 
a analýzy rizik. Podporovány 
jsou i sanace vážně kontamino-
vaných lokalit.

8. výzva OPŽP
8. výzva Operačního 
programu Životní prostředí 
2014–2020 podporuje projek-
ty na náhradu nebo rekon-
strukci spalovacích stacio-
nárních zdrojů znečišťování 
za účelem snížení emisí TZL, 
NOX, SO2, NH3 a VOC. 
Ukončení příjmu žádostí je 
stanoveno na 16. prosince 
letošního roku. V rámci této 
výzvy bude přerozděleno 
2,5 miliardy korun.
Dotaci získají projekty 
na náhradu nebo rekon-
strukci spalovacích staci-
onárních zdrojů znečiš-
ťování za účelem snížení 
emisí TZL, NOX, SO2, NH3 
a VOC. Důraz je kladen 
na aplikaci pokročilých 
nejlepších dostupných 
technik (BAT) a nově vzni-
kajících technik ve všech 
relevantních případech 
s cílem dosažení nejlepších 
emisních parametrů s ohle-
dem na technické možnosti 
zdrojů.

18. výzva
18. výzva míří na rekonstrukce 
stacionárních technických 
nebo technologických jedno-
tek, ve kterých jsou zpraco-
vávány nebezpečné chemické 
látky. Žádosti o podporu pro-
střednictvím 18. výzvy v rámci 
prioritní osy 3, investiční 
priority 3, specifi ckého cíle 3.5 
jsou v informačním systému 
přijímány od 15. října 2015 
do 14. října 2016. Výzva se 
vztahuje na individuální pro-
jekty, je nesoutěžní a průběž-
ná. Maximální celková dotace 
z prostředků EU na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 
60 milionů korun. Podpořeny 
budou projekty náhrady nebo 
rekonstrukce zařízení (stacio-
nární technické nebo techno-
logické jednotky, ve které je 
nebezpečná chemická látka 
vyráběna, zpracovávána, po-
užívána, přepravována nebo 
skladována) s cílem zvýšení 

bezpečnosti provozu, snížení 
míry rizika nad rámec standar-
dů a norem společenství. Dále 
budou podpořeny projekty 
na vytvoření informačních 
systémů, znalostních portálů 
a nástrojů pro tvorbu a aplika-
ci nových metodik a postupů 
v managementu chemických 
látek a prevenci závažných 
chemických havárií. Podpo-
řeno bude i vytvoření expert-
ních center REACH a center 
prevence rizik – infrastruktura 
pro institucionální zázemí 
implementace REACH a pre-
vence závažných chemických 
havárií, možnost získat dotaci 
se vztahuje na rekonstruk-
ce nebo nákup technologií 
pro omezení průmyslového 
znečištění (souvislost s BAT 
a IPPC). Výzva je určena pou-
ze pro veřejnoprávní subjekty 
defi nované přílohou číslo šest 
Pravidel pro žadatele a příjem-
ce podpory.

17. výzva
17. výzva OPŽP je zamě-
řena na podporu projektů 
na systémy sledování kvali-
ty ovzduší. Žádosti o pod-
poru v rámci 17. výzvy, 
prioritní osy 2, investiční 
priority 1, specifi ckého cíle 
2.3 jsou v informačním sys-
tému koncového příjemce 
zpřístupněny a přijímány 
od 15. října 2015 do 14. říj-
na 2016. Výzva se vztahuje 
na individuální projekty, 
je nesoutěžní a průběžná. 
Maximální celková dotace 
z prostředků EU na schvá-
lené projekty je stanovena 
ve výši 200 milionů korun. 
Podpořeny budou projek-
ty na výstavbu a obnovu 
systémů sledování kvality 
ovzduší a souvisejících 
meteorologických aspek-
tů v celorepublikovém 
či regionálním měřítku, 
pořízení a aktualizace 
systémů určených pro 
hodnocení kvality ovzduší 
a posouzení dopadů opat-
ření ke zlepšení kvality 
ovzduší, dále pak projekty 
obnovy a rozvoje systémů 
pro archivaci a zpracová-
ní údajů o znečišťování 
ovzduší jak standardními 
znečišťujícími látkami, 
tak skleníkovými plyny, 
projekty na realizaci infra-
struktury pro identifi kaci 
zdrojů znečišťování a pro-
jekty na realizaci integro-
vaných systémů a budová-
ní společné infrastruktury 
pro sledování kvality 
ovzduší a souvisejících 
meteorologických aspek-
tů – výstražné, regulační 
a předpovědní systémy, 
modelování s vysokým 
rozlišením a identifi kací 
zdrojů znečišťování…

9. výzva OPŽP
9. výzva Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 
podporuje projekty, jež po-
mohou v rozvoji národních 
parků, chráněných krajinných 
oblastí, národních přírodních 
rezervací, národních přírod-
ních památek a lokalit soustavy 
území Natura 2000. Ukončení 
příjmu žádostí je stanoveno 
na 31. prosince 2016. V rámci 
této výzvy bude přerozděleno 
750 milionů korun.

Dotaci získají projekty na za-
jištění potřebné péče o předmě-
ty ochrany na národně význam-
ných chráněných územích, jež 
jsou stanoveny schválenými 
plány péče, v územích Natura 

2000 jsou to souhrny doporuče-
ných opatření.

Podporovanými projekty 
jsou například takové projekty, 
které zajistí vhodnou péči o NP, 
CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy území Natura 2000. 
Tím se myslí například realiza-
ce opatření k zajištění či zlep-
šení stavu předmětů ochrany 
včetně tvorby či zlepšení stavu 
návštěvnické infrastruktury. 
Dotaci mohou získat projek-
ty na sběr informací, tvorbu 
informačních a technických ná-
strojů a podkladů pro zajištění 
ochrany a péče o NP, CHKO, 
NPR, NPP a lokality soustavy 
území Natura 2000 a o cílové 
organismy.

20. výzva
20. výzva nabízí dotace 
na vícenáklady na dosažení 
pasivního energetického 
standardu. Žádosti o pod-
poru ve 20. výzvě v rámci 
prioritní osy 5, investiční 
priority 2, specifi ckého 
cíle 5.2 jsou v informačním 
systému koncového příjemce 
zpřístupněny a přijímány 

od 15. října 2015 do 14. října 
2016. Alokace na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 
200 milionů korun. Dotaci 
lze získat na úhradu vícená-
kladů na dosažení pasivního 
energetického standardu 
v případě výstavby nových 
budov. Hlavní cílovou sku-
pinou jsou v tomto případě 
stavebníci.13. výzva OPŽP

13. výzva Operačního pro-
gramu Životní prostředí 
2014–2020 podporuje projekty 
na zprůchodnění migračních 
bariér pro živočichy a omezo-
vání jejich úmrtnosti, posílení 
krajinných prvků a struktur, re-
vitalizaci a podporu renaturace 
vodních toků a niv, obnovu 

vodních ekosystémů a zlepšo-
vání struktury lesů. Dotace lze 
čerpat i na zpomalení odtoku 
vod, protierozní ochranu 
a adaptaci na změnu klimatu. 
Ukončení příjmu žádostí je sta-
noveno na 31. prosince příštího 
roku. V rámci této výzvy bude 
přerozděleno 1,25 miliardy 
korun. Dotaci získají projekty 

na zprůchodnění migračních 
bariér pro živočichy a opat-
ření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem 
technické infrastruktury.Dota-
ci získají projekty na vytváření, 
regeneraci či posílení funkčnos-
ti krajinných prvků a struktur.
Dotaci získají projekty na revi-
talizaci a podporu samovolné 

renaturace vodních toků a niv 
a na obnovu ekostabilizačních 
funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů. Dotaci 
získají projekty na zlepšování 
druhové, věkové a prostorové 
struktury lesů (s výjimkou lesů 
ve vlastnictví státu) zařízených 
LHP mimo ZCHÚ a území 
soustavy Natura 2000.
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22. výzva
K 21. výzvě se vztahuje 
i 22. výzva, v níž získají 
podporu projekty v rámci 
aktivity 1.2.1. na výstavbu 
a modernizaci úpraven vody 
a zvyšování kvality zdrojů 
pitné vody včetně výstavby 
a modernizace systémů 
(technická opatření) pro 
ochranu zdrojů pitné vody 
v jejich bezprostřední 
blízkosti sloužících veřejné 
potřebě a také projekty 
na výstavbu a dostavbu při-
vaděčů a rozvodných sítí pit-
né vody včetně souvisejících 

objektů sloužících veřejné 
potřebě. Oprávnění žadatelé 
jsou shodní s oprávněnými 
žadateli ve 21. výzvě.
Žádosti o podporu ve 
22. výzvě v rámci prioritní 
osy 1, investiční priority 1, 
specifi ckého cíle 1.2 jsou 
v informačním systému kon-
cového příjemce zpřístupně-
ny a přijímány od 15. října 
2015 do 5. ledna 2016. Výzva 
se vztahuje na individuální 
projekty. Minimální výše 
způsobilých realizačních 
výdajů činí 3 miliony korun 
(bez DPH).

24. výzva
Cílem 24. výzvy je podpo-
řit projekty na rekultivaci 
starých skládek. Žádosti 
o podporu v rámci prioritní 
osy 3, investiční priority 1, 
specifi ckého cíle 3.3 jsou 
v informačním systému kon-
cového příjemce zpřístupně-
ny a přijímány od 15. října 
2015 do 5. ledna 2016. Výzva 
se vztahuje na individuální 
projekty, minimální výše 
způsobilých realizačních 
výdajů činí 500 tisíc korun 
bez DPH. Výzva je kolová, 
s jednokolovým modelem 
hodnocení žádostí. Alokace 
na schválené projekty je vy-
hlášena ve výši 359 milionů 
korun. V rámci podporované 
aktivity budou podporovány 
projekty rekultivace sta-
rých skládek (stará skládka, 
na niž byl ukládán odpad 
před účinností zákona 
č. 238/1991 Sb. a jejíž provoz 
byl ukončen před účinnos-
tí zákona č. 238/1991 Sb. 
nebo nejpozději v termínu 
a způsobem dle § 15 odst. 1 
a 2 zákona č. 238/1991 Sb.). 
Detailní soupis přijatelných 
příjemců podpory je uveden 
v platné verzi Pravidel pro 
žadatele a příjemce.

Alokace na 8. výzvu pokrývá naprostou 

většinu fi nančních prostředků specifi ckého 

cíle 2.2 na celé programovací období. 

Posunutí termínu příjmu žádostí u výzvy 

zvýší počet přijatých žádostí. 

23. výzva
23. výzva je zaměřena na od-
pady. Žádosti o podporu 
v rámci prioritní osy 3, inves-
tiční priority 1, specifi ckého 
cíle 3.2 jsou v informačním 
systému koncového příjemce 
zpřístupněny a přijímány 
od 15. října 2015 do 5. ledna 
2016. Alokace na schvále-
né projekty je vyhlášena 
ve výši 300 milionů korun. 
Minimální výše způsobilých 
realizačních výdajů činí 
500 tisíc korun bez DPH. 
Podpořeny budou projekty 
na výstavbu a modernizace 
zařízení na energetické 
využití odpadů a související 
infrastruktury. To znamená, 
že šanci získat dotaci mají 
projekty bioplynových sta-
nic, které budou na vstupu 
minimálně z 25 procent 
nakládat s takovými druhy 
odpadů, které již není 
možné materiálově využívat 
nebo které nejsou k mate-
riálovému využití vhodné. 
Jedná se především o ved-
lejší produkty živočišného 
původu a odpad z kuchyní 
a stravoven. V případě 
výstavby, vybavení či moder-
nizace bioplynové stanice se 
musí vždy jednat o zařízení 
povolené dle § 14 odst. 1 
zákona č. 185/2001 Sb. 
Měrné fi nanční náklady 
budou v rámci hodnocení 
projektu počítány pouze 
za zpracované tuny odpadů 
dle Katalogu odpadů (vy-
hláška č. 381/2001 Sb.) vstu-
pující do zařízení. Podpora 
se vztahuje i na vybavení či 
modernizace bioplynové sta-
nice. Podmínkou je zajistit 
navýšení stávající dosaho-
vané roční kapacity zařízení 
minimálně o 25 procent 
tak, aby byl odpad přijímán 
do bioplynového reaktoru.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

21. výzva
Očekávaná 21. výzva je zamě-
řena na projekty kanalizací 
a čistíren odpadních vod. Žá-
dosti o podporu ve 21. výzvě 
v rámci prioritní osy 1, inves-
tiční priority 1, specifi ckého 
cíle 1.1 jsou v informačním 
systému koncového příjemce 
zpřístupněny a přijímány 
od 15. října 2015 do 5. ledna 
2016. Alokace na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 
3,3 miliardy korun. Podporo-
vány budou projekty na vý-
stavbu kanalizací za předpo-
kladu existence vyhovující 
čistírny odpadních vod v aglo-
meraci, projekty na výstavbu 
kanalizace za předpokladu 
související výstavby, moder-
nizace a intenzifi kace čistírny 
odpadních vod včetně decen-
tralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domovní 
čistírny odpadních vod nebu-
dou podporovány) a projekty 
na výstavbu, modernizace a in-
tenzifi kace čistíren odpadních 
vod. Oprávněnými žadateli 
jsou obce a města, dobrovolné 
svazky obcí, městské části 
hl. města Prahy, příspěvko-
vé organizace a obchodní 
společnosti ovládané z více 
než 50 procent obcemi a městy 
nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty. Příspěvkové organi-
zace a obchodní společnosti 
musejí být zároveň vlastníky 
vodovodů nebo kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve smyslu 
zák. č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích. 
Žadatelem o podporu musí 

být vždy hlavním vlastníkem 
stávající vodohospodářské 
infrastruktury. Požadavek 
se nevztahuje na rekonstruk-
ci či modernizaci stávající 
infrastruktury a je relevantní 
pouze ve vztahu ke složce, 
ve které se projekt realizuje 
(tj. odpadní voda). Pro určení 
hlavního vlastníka v rám-
ci stávajících vlastnických 
poměrů na daném území je 
rozhodující hodnota infra-
struktury vlastníků na území 
obce či obcí, kde se realizace 
projektu předpokládá, určená 
k okamžiku podání. V situaci, 
kde je infrastruktura na území 
dané obce či obcí vlastněna 
třemi a více nezávislými 
vlastníky, platí předpoklad, že 
vlastník s největším stávajícím 
podílem na vlastnictví kana-
lizací je hlavním vlastníkem. 
Jiné varianty vždy vyžadují 
souhlas ze strany Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Další výjimky z požadavku 
hlavního vlastníka může před-
stavovat případ svazku obcí, 
který teprve vzniká (nebo 
není současným hlavním 
vlastníkem vodohospodářské 
infrastruktury), a to v sou-
vislosti s projektem OPŽP 
za účelem vybudovat novou 
společnou infrastrukturu, 
např. čistírny odpadních vod 
pro jeho členy.
Výše podpory činí 85 procent 
z celkových způsobilých 
výdajů po odečtení příjmů 
projektů. Příjmy projektu 
budou odečteny jednorázovou 
sazbou ve výši 25 procent.

EKOFILM NABÍDNE I VÝSTAVY

Letošní ročník MFF EKOFILM bude vedle 
bohaté a pestré filmové přehlídky doplněn 
také výstavami cestovatele Rudolfa Šva-

říčka z Nové Guineje, ale i výstavou Brána 
recyklace partnera festivalu společnosti 
EKO-KOM. Expozici dodá i Ministerstvo 
životního prostředí: Národní parky. 
Již 41. ročník festivalu se ale podle pořada-
telů stále ponese ve znamení premiérových 
uvedení filmů s environmentální tematikou 
a tematikou ochrany kulturního a přírod-
ního dědictví a s úplně novou dramaturgií. 
Festival přitom navštíví mnoho významných 
osobností, z nichž mnohé usednou přímo 
v porotě. Jsou to třeba John Zerzan, Alice Par-
man, Francesco Aber, Johan W. Jongpier či 
Thomas Toiven. Besedovat budou 
návštěvníci s Václavem Bělohradským, 
Lacem Mikem (prezidentem festivalu), 
Hanou Liborovou a dalšími.

Konference se zúčastnili zástupci mini-
sterstev životního prostředí, dopravy, 

průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. 
Jednotlivé resorty představily možnosti 
fi nancování, které jsou zohledněny v Ná-
rodním akčním plánu čisté mobility, kte-
rý Ministerstvo průmyslu spolu s Minis-
terstvem životního prostředí předložilo 
20. listopadu vládě.

Čistá mobilita
Národní akční plán (NAP) Čistá mobili-
ta počítá v příštích letech s masivním roz-
vojem počtu plnicích a nabíjecích stanic 
po celé České republice. Konkrétně by 
do roku 2020 mělo vzniknout až 300 nových 
plnicích stanic na CNG a 1300 dobíjecích 
stanic pro elektromobily. Rozvoj umožní 
plánované investice z evropských dotací, 
zejména z Operačního programu Doprava 
v gesci Ministerstva dopravy (OPD), Ope-
račního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK) v gesci 
Ministerstva průmyslu a Integrovaného re-
gionálního operačního programu (IROP) 
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Z evropských fondů je pro rozvoj „čis-
té“ dopravní infrastruktury připraveno až 
1,2 miliardy korun z OPD, dále je v pro-
gramu IROP pro podporu vozidel veřej-
né hromadné dopravy na nízkoemisní či 
bezemisní vozidla připraveno cca 1,1 mi-
liardy korun a část z 1 miliardy korun je 
připravena z OPPIK na demonstrativní 
projekty v oblasti podpory elektromobility 
pro podnikatele. Plán počítá i s nepřímý-

mi pobídkami pro rozvoj čisté mobility 
v podobě úlevy z placení dálničních zná-
mek u vozidel na alternativní paliva, zvý-
šení odpisů fi rmám, které provozují auta 
na alternativní pohon či dobíjecí a plnicí 
infrastrukturu, nebo v podobě možnosti 
využívat pruhy pro veřejnou dopravu, taxi 
i pro vozidla na elektropohon. Akční plán 
počítá také s možností parkovného zdar-
ma pro vozidla s alternativním pohonem 
a s mnoha dalšími výhodami.

57. výzva OPŽP
Ministerstvo životního prostředí prezen-
tovalo v Loučni mimo jiné výsledek 57. 
výzvy Operačního programu Životní pro-
středí 2007–2013 na obměnu starých au-
tobusů za autobusy CNG. Během ní se 
vyměnilo 303 autobusů s dotací 1,4 miliar-
dy korun. Ministerstvo životního prostře-
dí představilo i výzvu na podporu osvěty 
v oblasti čisté mobility ve výši 20 milionů 
korun, kde aktuálně fi nišuje závěrečné vy-
hodnocení přihlášených projektů. Realiza-
ce projektů se uskuteční zejména v příštím 
roce. Úřad prezentoval také svůj záměr 
skloubit podporu nákupu vozidel s alter-
nativním pohonem s plánem na omlazení 
zastaralého vozového parku.

Na konferenci se debatovalo o podpo-
ře výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobi-
lity, uvedeny byly vodíkové technologie 
a jejich potenciál v dopravě a v oblasti 
ukládání energie nebo aktuální nabídky 
jednotlivých výrobců automobilů na poli 
alternativních technologií. 

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo 5. a 6. listo-
padu třetí ročník konference čisté mobility, která se 
zaměřila zejména na podporu alternativních pohonů 
v automobilové dopravě.

LOUČEŇ HOSTILA JIŽ TRADIČNÍ 

KONFERENCI O ČISTÉ MOBILITĚ
Události 
páteční noci
Ministr životního prostředí 
Richard Brabec se tři dny 
po teroristických útocích 
v Paříži vyjádřil k aktuální 
geopolitické situaci.

„Naše myšlenky jsou teď v Paříži. Ev-
ropa už nebude stejná jako dosud. 

Nenechme se zastrašit těmi, kteří chtějí 
udělat i z Evropy válečnou zónu. Buďme 
jednotní, silní, připravení a nekompromis-
ní vůči těm, kteří naši slušnost považují 
za slabost.

Události páteční noci nutí k zamyšle-
ním a úvahám, kdy už ta koncentrovaná 
hrůza v Paříži ze třináctého konečně pro-
budí některé evropské politiky, kteří dosud 
asi pořád nepochopili, že jsou v jasném 
ohrožení hodnoty, na kterých novodobá 
Evropa vznikla. A spolu s nimi i naše svo-
body a kvalita života, které jsme možná už 
začali považovat za samozřejmé. Bohužel, 
samozřejmé nejsou ani náhodou a nikdy 
nebyly. Naši předkové za ně tvrdě bojovali 
a také umírali.

Čekám, kdy skončí ta bezobsažná poli-
tická korektnost, za niž mnozí schovávají 
strach pojmenovat věci pravými jmény. 
Kdy už se namísto trefných výrazů ,selhá-
ní‘ a ,obrovská chyba‘ přestane používat 
to hrozné klišé ,výzva‘?“ 



ČÍSLO 11–12 / LISTOPAD–PROSINEC 2015
26 27

HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP

ČÍSLO 9 / ZÁŘÍ 2015
26 27

PŘEHLED VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020 NA ROK 2015

To
to

 je
 z

kr
ác

en
á 

p
od

ob
a 

ha
rm

on
og

ra
m

u 
vý

ze
v 

pr
o 

O
PŽ

P 
na
 r

ok
 2

01
5.

 
Je

ho
 ú

pl
ná

 p
od

ob
a 

s 
m

no
ha

 d
al

ší
m

i u
ži

te
čn

ým
i i

nf
or

m
ac

em
i j

e 
k 

di
sp

oz
ic

i n
a 

st
rá

nk
ác

h 
w

w
w

.o
pz

p.
cz

.

26 27

IDENTIFIKACE OBLASTI PODPORY ZACÍLENÍ VÝZVY ZÁKLADNÍ PLÁNOVANÉ ÚDAJE O VÝZVĚ

Prioritní 
osa

Specifický cíl Podporované aktivity Cílové skupiny Druh výzvy
Předpokládané datum 
zahájení příjmu žádostí 

Předpokládané datum 
ukončení příjmu žádostí

1

1.1  Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod

1.2  Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 2007–2013 veřejný sektor
2. fáze fázovací výzvy, 
nehodnocená výzva, 
průběžná (nesoutěžní)

X X

1.1  Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod

omezení na aktivity 1.1.1 a 1.1.2 veřejný sektor kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

1.2  Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství bez omezení, dle PD veřejný sektor kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

1.3  Zajistit povodňovou ochranu intravilánu omezení na aktivity 1.3.2 a 1.3.4
veřejný sektor,  správci toků, ČR – prostřednic-
tvím organizačních složek státu a jimi zřízených 
příspěvkových organizací

kolová (soutěžní) X X

1.4  Podpořit preventivní protipovodňová opatření omezení na aktivitu 1.4.3 dle PD veřejný sektor kolová (soutěžní) X X

2

2.1  Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

bez omezení, dle PD vlastníci rodinných domů průběžná (nesoutěžní) X X

2.2  Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

bez omezení, dle PD
vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší

kolová (soutěžní) 14. 8. 2015 16. 12. 2015

2.3  Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzdu-
ší a souvisejících meteorologických aspektů

bez omezení, dle PD veřejný sektor průběžná (nesoutěžní) 15. 10. 2015 14. 10. 2016

3

3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivity 3.2.1 a 3.2.2
kraje, města, obce, původci odpadu, 
podnikatelské subjekty

kolová (soutěžní) X X

3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivity 3.2.3
kraje, města, obce, původci odpadu, 
podnikatelské subjekty

kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

3.3  Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD kraje, města, obce kolová (soutěžní) 15. 10. 2015 5. 1. 2016

3.4  Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže aktivity 3.4.1
subjekty zajišťující inventarizaci 
kontaminovaných míst

průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 15. 1. 2016

3.4  Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže aktivity 3.4.2 a 3.4.3
subjekty zajišťující odstraňování ekologických 
zátěží

kolová (soutěžní) X X

3.5  Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení bez omezení, dle PD
subjekty angažující se v oblasti omezování 
environmentálních rizik

průběžná (nesoutěžní) 15. 10. 2015 14. 10. 2016

4

4.1  Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 
území

bez omezení, dle PD
orgány ochrany přírody pro chráněná území ná-
rodního významu a území soustavy NATURA 2000

průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 31. 12. 2016

4.1  Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 
území

bez omezení, dle PD vlastníci a nájemci pozemků kolová (soutěžní) X X

4.2  Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD
vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy 
a organizace podílející se na ochraně přírody 
a krajiny

kolová (soutěžní) X X

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny

Zprůchodnění migračních bariér pro vodní  živočichy 
a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené 
s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající 
z koncepce zprůchodnění říční sítě

vlastníci a správci pozemků, správci povodí 
a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 31. 12. 2016

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních 
toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních 
a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z POP

vlastníci a správci pozemků, správci povodí 
a správci vodních toků

průběžná (nesoutěžní) 14. 8. 2015 31. 12. 2017

4.3  Posílit přirozené funkce krajiny dle PD mimo zpracování plánů ÚSES
vlastníci a správci pozemků, organizace 
podílející se na ochraně přírody a krajiny

kolová (soutěžní) X X

4.4  Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech bez omezení, dle PD
orgány veřejné správy, vlastníci a správci 
pozemků

kolová (soutěžní) X X

5

5.1  Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitel-
ných zdrojů energie

bez omezení, dle PD vlastníci veřejných budov kolová (soutěžní) 1. 12. 2015 15. 4. 2016

5.2  Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov bez omezení, dle PD stavebníci průběžná (nesoutěžní) 15. 10. 2015 14. 10. 2016
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Podzemní kontejnery se od běžných 
kontejnerů liší tím, že jejich větší část 

je ukryta pod zemí. Má to prý své výhody: 
umožňuje to městům opustit nevyhovují-
cí způsoby třídění a instalovat pro vytří-
děné složky komunálního odpadu a po-
uliční odpadky nehyzdící sběrná místa, 
která navíc odolávají vandalství. Ze stej-
ných důvodů se pro jejich instalaci rozho-
dl i pražský Radotín. „Podzemními kontejne-
ry jsme chtěli vyřešit několik problémů naráz. Tím 
hlavním ale bylo zlepšit vzhled veřejných prostor, 
kde se pohybuje velké množství lidí a kde původní 
sběrné nádoby vypadaly nevzhledně,“ říká rado-
tínský místostarosta Miroslav Knotek.

Z radotínské zkušenosti vyplývá, že mnozí 
obyvatele Středočeského kraje vozí vytří-
děný odpad k nejbližším k tomu určeným 
kontejnerům.

AKTUALITYREPORTÁŽ

ČISTÝ RADOTÍN
Podzemní kontejnery jsou podle některých pro sběr 
a třídění odpadů nejlepším řešením. Jejich zastánci 
argumentují, že tomu tak je z estetického i provozního 
hlediska. Z Operačního programu Životní prostředí si je 
do svých ulic pořídil i pražský Radotín.

PROJEKT 
V ČÍSLECH

Celkové náklady
8 713 047 Kč

Celkové uznatelné náklady
7 833 718 Kč

Celková výše podpory
6 658 660 Kč

Odpadky vozil kdekdo
V oblasti odpadového hospodářství má 
Radotín navíc jedno specifikum. Je mís-
tem, kde se scházejí lidé, kteří do Prahy 
jezdí za prací. „Jsme tady na okraji Prahy, 
a tak se nám sem sjíždí hodně lidí ze Středočeské-
ho kraje. Přijedou autem z okolních vesnic a odsud 
pokračují vlakem do centra – radotínské nádraží 
je dnes čtvrté nejvytíženější v Praze, za den jím 
projede kolem čtyř tisícovek lidí. Protože nádoby 
na třídění v mnohých z těch vesnic stále ještě chybě-
jí, vozili nám lidé vytříděný odpad sem a zanášeli 
nám jím zdejší původní stanoviště. V některých lo-
kalitách to po víkendu vypadalo tak, že by bylo po-
třeba sběrných nádob více,“ říká Miroslav Kno-
tek a dodává, že byli varováni, že i když 
vybudují podzemní kontejnery, bude to 
u nich vypadat stejně jako u sběrných ná-
dob. „Naštěstí tomu tak není,“ říká.

Z radotínské zkušenosti vyplývá ale i to, 
že mnozí obyvatele Středočeského kraje 
vozí vytříděný odpad k nejbližším k tomu 
určeným kontejnerům. „Myslím si, že třídění je 

dneska všeobecný trend a že situace u nás už se nijak 
neliší od toho, co se děje na Západě. Máme i sběrný 
dvůr a ten je také hojně využíván. Občas se sice ještě 
stane, že v okrajových lokalitách narazíte na starý 
spotřebič nebo pneumatiku, ale už se to nedá srovnat 
s tím, jaké to bývalo,“ říká k tomu Knotek.

Trend třídění odpadu v zemích na zá-
pad od nás vedení radotínské radnice 
k projektu instalace podzemních kontejne-
rů prý inspiroval. „V Portugalsku jsem měl mož-
nost vidět podzemní kontejnery i v malých vesnicích, 
daleko od velkých měst, tak si myslím, že i u nás si je 
může dovolit jakákoliv menší městská část nebo měs-
to,“ míní Knotek. Podle něj jsou podzemní 
kontejnery nedílnou součástí úpravy veřej-
ného prostoru a kultury města. „Věřím, že 
zpětná vazba funguje. Když vidíte, že pro vás město, 
kde žijete, něco dělá, tak se podle toho přece také cho-
váte,“ říká.

Patero nových stání
Vylepšení prostorů pro odkládání vytřídě-
ného odpadu v těch nejvíce exponovaných 

lokalitách nabídlo ukrytí „popelnic“ pod 
zem na pěti místech Radotína. Tři stano-
viště mají sestavy pro papír, sklo a plast: 
na náměstí Osvoboditelů mezi nákupním 
centrem a ulicí Na Betonce, na Sídlišti po-
blíž restaurace Na Viničkách a na Horymí-
rově náměstí. Další dvě mají i podzemní 
nádobu na tetrapakové obaly: na Sídlišti 
naproti zdravotnickému zařízení a v Pr-
vomájové ulici u křižovatky s Vinohrady. 
„Tetrapak je komodita, která se zatím příliš netřídí. 
Také je o něco složitější s ním následně nakládat, 
protože se kazí,“ konstatuje radotínský mís-
tostarosta a dodává, že další dvě stání za-
mýšleli v oblasti Mramorky a Tachovské. 
Majitelé sousedních a dotčených pozemků 
ale s instalací nesouhlasili.

Nebylo to poprvé
Vybudování podzemních kontejnerů pro 
zlepšení systému třídění komunálního od-
padu nebyl první projekt, kdy radotínští 
žádali o dotaci z Operačního programu 
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ECHO

Odtěžili kleč
Národní přírodní rezervace Šerák-
-Keprník v Jeseníkách se letos opět 
o něco víc přiblížila původnějšímu 
stavu před vysazením a pozdějším 
nekontrolovaným růstem kleče: děl-
níci tam v létě odtěžili na 300 tun 
kleče. Zda se ale dokáže vrátit pů-
vodní arkto-alpinská vegetace, uká-
žou až příští roky. „Cílem je pokročit 
v přirozené obnově původní horské 
vegetace,“ uvedla mluvčí Lesů ČR 
Eva Jouklová. Projekt za 3 miliony 
získal z Operačního programu 
Životní prostředí dotaci ve výši 2,6 
milionu korun. Jak kácení prospělo 
původním druhům, se podle exper-
tů ukáže za pět let.

55 autobusů CNG

Na začátku října byla v dopravní 
skupině 3ČSAD ukončena dodávka 
55 autobusů s pohonem na stlačený 
zemní plyn (CNG). Podobně jako 
řada dalších tuzemských provozů 
(DP Ústí nad Labem, DP města 
Brna, Městský dopravní podnik 
Opava nebo DP Ostrava) využila 
i 3ČSAD k nákupu vozidel Operační 
program Životní prostředí, který 
umožnil zaplatit z evropských peněz 
až 90 procent uznatelných nákladů 
na pořízení nových CNG autobusů. 
Jednotlivé společnosti 3ČSAD, tedy 
ČSAD Frýdek-Místek, a. s., ČSAD 
Havířov, a. s., a ČSAD Karviná, a. s., 
si tak mezi sebe během necelého 
roku rozdělily 25 městských 
a 30 příměstských autobusů.

Nemocnice Stod
Stovky pacientů Stodské nemocnice 
na Plzeňsku čeká od října jednodušší 
a rychlejší vyšetření. Nemocnice 
slavnostně zprovoznila takzvané CT 
neboli počítačovou tomografi i. Léka-
řům umožňuje prohlédnout si vnitřní 
orgány celého těla velmi detailně 
a přehledně, což na klasickém rentge-
novém snímku není možné. Pořízení 
nového přístroje přitom koresponduje 
s pěkným vzhledem nemocnice, která 
na zateplení čerpala dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí.

Životní prostředí. V minulosti získali dva 
čisticí stroje, kontejnerový vůz s kontejnery 
i zateplení. Na zpracování žádostí o dotace 
si najímají poradenské fi rmy. „Žádosti si nevy-
pracováváme interně, jsme malá městská část a ne-
máme odbor, který by se tím zabýval. Spolupracujeme 
s několika společnostmi, které nám s vypracováváním 
žádostí pomáhají: jedna nám pomáhá se zateplením, 
jiná s projekty týkajícími se zlepšení životního prostře-
dí, další zase s komunální technikou. Máme s nimi 
dobrou zkušenost, díky nim jsme s různými projekty 
mnohokrát uspěli,“ vysvětluje Knotek.

Tvrdé podmínky
Knotek je přesvědčen, že podmínky pro 
získání dotace jsou nastaveny velmi přís-
ně, a to zejména v oblasti lhůt. Zatímco 
dříve měli žadatelé v tomto případě na do-
končení projektu půl roku času, nyní mu-
sejí vše stihnout do dvou měsíců. „Všechna 
tato omezení jsme vyřešili tak, aby se nám tento 
záměr podařilo zrealizovat v termínu a ve prospěch 
Radotína. Čas na administraci byl v tomto případě 
opravdu krátký,“ říká Knotek.

Důvodem zkrácení lhůt je snaha realizo-
vat co nejvíce projektů. Operační program 
Životní prostředí má stejně jako ostatní 
operační programy přesně danou dobu, 
za kterou se musí vyčerpat jeho alokace.

Počátky projektu
Nejdříve ze všeho musel Radotín oznámit 
hlavnímu městu Praze, že chce podzemní 
kontejnery nainstalovat. První jednání se 
uskutečnila se zástupci magistrátního od-
boru zeleně a odpadového hospodářství 

FINANČNÍ SPOLUÚČAST

A právě množství vytříděného od-
padu určuje výši žadatelovy fi nanční 
spoluúčasti na projektu, neboť ta je 
variabilní. „Když budete mít odpadu 
málo, vyjde vám coby městské části 
vyšší spoluúčast. Poradenské fi rmy 
přesně znají metodiku státního 
fondu a výši spoluúčasti vám 
spočítají,“ vysvětluje místostarosta 
Radotína Miroslav Knotek.

V případě radotínských podzemních 
kontejnerů byla výše spoluúčasti 
15 procent. Dotace činila celých 
85 procent. „Pak je samozřejmě 
důležité, jestli vám vyjdou ceny 
poté, co vysoutěžíte výběrové řízení. 
Může se stát, že třeba pořídíte 
dražší kontejnery a cena se bude 
ve výsledku trochu lišit od původ-
ních čísel. Vy máte projektovou 
dokumentaci, na jejímž základě 
zhruba odhadujete náklady 
na zamýšlený projekt. A pak tedy 
záleží na realizačních fi rmách…,“ 
objasňuje Miroslav Knotek.

AKTUALITYREPORTÁŽ

Instalaci podzemních kontejnerů v Radotíně 

nakonec bez velkých komplikací zvládli, přestože 

fi rem, které se touto činností zabývají, není 

mnoho a všechny byly zahlceny poptávkami, 

neboť výběrová řízení po vypsání výzvy v této 

oblasti probíhala ve stejnou dobu.

a týkala se zařazení nových míst do sys-
tému svozu. „Rok dopředu jsme museli podat 
žádost na magistrát z důvodu metodiky k zařazení 
do budoucího svozu. Následně bylo nutno objet vy-
braná místa s Pražskými službami a se zástupcem 
magistrátu hlavního města Prahy, který má na sta-
rosti životní prostředí. Tak jsme obhlédli vytipované 
lokality a zástupci Pražských služeb se podívali, dá-
-li se k nim zajet autem. Firma, která nám zpraco-
vávala žádost, pak společně s Pražskými službami 
určila, kolik odpadu je možné v daných lokalitách 
nasbírat,“ popisuje radotínský místostaros-
ta úplné počátky projektu.

Jednoduchá stavba
Vlastní realizace, kdy se kontejnery insta-
lují pod zem, je klasickou stavbou. Vyko-
pe se díra v zemi, vybuduje se podesta, 
obsype se a na ni se vloží hotový betono-
vý prefabrikát. Do něho se pak vsunou 
kontejnery, v tomto případě s hákovým 
mechanismem, a na povrchu zůstává jen 
vhozová šachta. Umísťují se tři nebo čtyři 
kontejnery vedle sebe. „Uspořádání kontejne-
rů se různí. Dávají se do řady, do trojúhelníku nebo 
do čtverce, záleží na prostoru, ve kterém se stání bu-
duje,“ popisuje Miroslav Knotek.

Instalaci podzemních kontejnerů v Ra-
dotíně nakonec zvládli bez velkých kom-
plikací, přestože fi rem, které se touto čin-
ností zabývají, není mnoho a všechny byly 
zahlceny poptávkami, neboť výběrová ří-
zení po vypsání výzvy v této oblasti probí-
hala ve stejnou dobu.

Výhody a nevýhody
Zatímco instalaci podzemních kontejnerů 
radotínské vedení uskutečnilo jako svoji 
investici, následnou obsluhu kontejne-
rů obstarávají Pražské služby. Má to své 

výhody. Okolo kontejnerů je čisto, a to 
především ze dvou důvodů: kapacitně 
se zvětšily na tři kubíky oproti původ-
ním jednokubíkovým sběrným nádobám 
a Pražské služby stanoviště ve všedních 
dnech pětkrát týdně objíždějí a uklízejí. 
Vytříděný odpad pak z Radotína putuje 
do Prahy, kde se nachází centrální svoz 
druhotných surovin.

„Zpracování odpadu řeší Praha, my coby její 
městská část máme omezené možnosti. Například 
si netvoříme územní plán, neřešíme hromadnou 
dopravu ani komunální odpady, to všechno spadá 
pod správu Prahy. Tím, že jsme součást Prahy, 
tak to máme o něco složitější i se žádáním o dotace. 
Praha je brána jako bohatý region a z tohoto dů-
vodu jsou pražské evropské fondy omezené. Jednou 
z mála našich možností, jak si sáhnout na peníze 
na životní prostředí, je Operační program Životní 
prostředí. Díky Státnímu fondu životního pro-
středí ČR máme jedinečnou možnost změnit to, co 
z vlastních prostředků nejsme schopni postavit,“ 
říká Miroslav Knotek.

Ideální pokrytí
V současné době připravují v Radotíně 
žádost o dotaci na dalších pět kontejnero-
vých stání. „Deset stání by podle našich představ 
mělo představovat ideální pokrytí v místech s největ-
ší kapacitou občanů,“ říká Miroslav Knotek.

Ne všude je totiž možné podzemní kon-
tejnerová stání vybudovat. Principiálně 
je to tak, že jedno podzemní stání nahra-
dí dvě původní sběrné nádoby. Je to pak 
ke kontejnerům třeba o sto metrů dále, ale 
jsou schované pod zemí a nestojí přeplně-
né v obytné zóně. Podzemní kontejnery 
jsou tak dalším úspěšným projektem v ob-
lasti zvyšování kvality životního prostředí 
v Radotíně. 

RADOTÍN je městská čtvrť o rozloze 930,69 ha, která jako jediná tvoří pražskou městskou 
část Praha 16. Ta vznikla 24. listopadu 1990 a do 31. prosince 2001 se nazývala Praha-
-Radotín, 1. ledna 2002 byla přejmenována na dnešní název Praha 16. Radotín se rozkládá 
na levém břehu Berounky na jihozápadě hlavního města Prahy. Zastavěná část území je 
ohraničena na západě a severu zalesněnými kopci Velký a Malý háj a na jihovýchodě řekou 
Berounkou. Mezi oběma kopci protéká Radotínský potok. V letech 1967–1974 byl Radotín 
městem. První historická zmínka dokládající existenci Radotína se nachází v listině českého 
krále Vladislava II. a pochází někdy z let 1156–1168. Obsahuje zprávu o založení kostela 
Panny Marie řádu Jana Jeruzalémského na Malé Straně a je v ní také připomenut přívoz 
a brod v Radotíně přes Berounku (v té době však nazývanou Mže).



ČÍSLO 11–12 / LISTOPAD–PROSINEC 2015
32 33

WHITNEY MUSEUM: 
DŮM ZA 760 MILIONŮ DOLARŮ

AKTUALITYZAHRANIČÍ

Newyorská galerie Whitney Museum se rozhodla ochránit své cenné sbírky před 
nevypočitatelnými výkyvy počasí. A udělala to tak, že radikálně přestavěla svou 
budovu. Díla slavných umělců chrání systémy norných stěn, protizáplavových 
bariér a sedmitunové dveře.

„Muzeum nyní svým tvarem připomíná spíše 
křižník nebo torpédoborec,“ připouští 

architekt Renzo Piano, který je pod návr-
hem nové budovy Whitney Museum pode-
psán. Je to částečně i proto, že na staveb-
ních úpravách se velkou měrou podíleli 
právě techničtí odborníci a konzultanti 
z vojenských loděnic. Jejich cíl byl jasný: 
zabránit rozmarům počasí v poškození 
vystavovaných artefaktů. Nešlo však jen 
o lacinou snahu upozornit na probíha-
jící fortifi kaci galerie. K opatření se tým 
architektů odhodlal krátce poté, kdy vlny 
způsobené v roce 2012 hurikánem Sandy 
zatopily spodní podlaží muzea patnácti 
miliony litrů vody. Díky fortifi kaci jsou 
nyní exponáty uvnitř muzea v bezpečí.

Jeden dům, mnoho jmen
Muzeum v horní části Manhattanu na bře-
zích řeky Hudson si vysloužilo mnoho pře-
zdívek. Renomovaný kritik britského deníku 
The Guardian Oliver Wainwright ho s ohle-
dem na umístění, vzhled a Pianovu zálibu 
v lodích přirovnal k obřímu tankeru. Justinu 
Davidsonovi z magazínu New York zase bu-
dova připomíná skládačku z Ikey.

„Budova snese řadu přívlastků, konvenční krása 
k nim však určitě nepatří. Dokonce nevím, jestli je v tomto 
případě možné hovořit o nějakém nevšedním půvabu. 
Zvenku vypadá jako těžkopádný hybrid – zčásti jde 
o skleněnou kostku, zčásti o velkou kovovou šelmu, která 
postrádá masivnost starých průmyslových budov i lehkost 
těch moderních,“ popsal nové muzeum americký 
historik architektury Paul Goldberger.

Zvenku působí budova chladně, a hlav-
ně chaoticky. Tvoří ji několik různorodých 
dílů, které jsou natočené, skosené – a veliké.

Opevněná galerie
Sedmasedmdesátiletý nestor moderní ar-
chitektury Renzo Piano, jenž se proslavil 
stavbou pařížského Centre Georges Pompi-
dou a jenž se nedávno znovu výrazněji při-
pomněl navržením nejvyšší budovy Evrop-
ské unie – londýnského mrakodrapu Střep, 
chtěl však podle svých slov postavit stavbu, 
která by korespondovala s jejím obsahem. 
„Sbírka tohoto muzea je o volnosti a svobodě americ-
kého umění, což by měla budova odrážet. Žádný ze 
zde zastoupených umělců nebyl nikterak usedle kulti-
vovaný, tak proč bych měl být já,“ prohlásil.

MADISON AVENUE 

Madison Avenue je severo-jižní avenue 
na Manhattanu v New Yorku. Vede z Ma-
dison Square (na 23. ulici) na Madison 
Avenue Bridge na 138. ulici. Prochází 
Midtownem, Upper East Side a Har-
lemem. Je pojmenována po Madison 
Square, které je pojmenováno po čtvrtém 
prezidentovi Spojených států amerických 
Jamesi Madisonovi. Od roku 1920 bylo 
jméno ulice synonymem pro americký re-
klamní průmysl. Madison Avenue nebyla 
součástí původní sítě ulic New York City, 
byla postavena mezi Park Avenue a Fifth 
Avenue v roce 1836.

Whitney Museum of American Art je 
muzeum umění sídlící ve městě New 
York. V roce 1931 jej založila so-
chařka Gertrude Vanderbilt Whitney 
a původním sídlem byla historická 
budova na západní osmé ulici mezi 
Fifth Avenue a MacDougal Street. 
Postupně se sbírka zvětšovala a roku 
1961 začalo vedení hledat větší 
prostory. V roce 1966 bylo muzeum 
přestěhováno do moderní budovy 
na rohu Madison Avenue na 75. ulici 
ve čtvrti Upper East Side. Architek-
tem nové budovy byl Marcel Breuer. 
Tuto budovu přestalo muzeum vyu-
žívat v roce 2014. V první polovině 
roku 2015 pak bylo přestěhováno 
do nové budovy, jejíž architektem 
byl Renzo Piano.

Whitney Muzeum má co nabídnout. 

Uvnitř se nachází jedna z největších sbírek amerického 

umění z konce 19. a začátku 20. století. Návštěvníci se 

mohou těšit na 21 000 obrazů, sochy, malby, kresby, ale 

také na rozsáhlé sbírky knihovny a audio nahrávek

 více než 3 000 umělců.

Za hlavní důvod, proč stavba vypadá tak, 
jak vypadá, označil nicméně místo, kde stojí. 
Je to v Upper East Side, což je část Manha-
ttanu zastavěná industriálními stavbami, 
halami, továrnami, sklady, kde kdysi bývala 
jatka, s nimiž má muzeum vést vizuální dia-
log. Pravda ovšem je, že Pianův oplechovaný 
palác výrazně vyčnívá nad okolní zástavbu 
a ani svým světlým barevným odstínem 
do zdejší jednolité šedi nezapadá. Jednoduše 
řečeno, strhává na sebe veškerou pozornost.

Navázaná tradice
Whitney Museum, založené v roce 1931 so-
chařkou Gertrudou Vanderbilt Whitneyovou, 
se za dobu své existence stěhovalo už dva-
krát. Ze skromné adresy v historickém domě 

na Páté avenue v roce 1966 do moderní budovy 
na rohu Madison Avenue a nyní do „torpédo-
borce“, vybudovaného Renzem Pianem.

Italský architekt, jenž za své realizace obdr-
žel již v roce 1998 Pritzkerovu cenu (nejpres-
tižnější ocenění, jež lze na tomto poli získat), 
vsadil na neotřelý vzhled mimo jiné i proto, 
aby plynule navázal právě na architekturu ně-
kdejšího sídla galerie na Madison Avenue, kte-
ré před půlstoletím navrhl maďarský architekt 
Marcel Breuer. Přestože stavba krátce po svém 
dokončení vzbudila díky své brutalistní podo-
bě, minumu oken a tvaru obráceného zikkura-
tu nemalé pozdvižení i kritiku z nejrůznějších 
stran, nakonec se s ní Newyorčané sžili a dnes 
je považována za malý klenot. Slovo malý je 
zde naprosto namístě. Rychle se rozrůstající-

mu muzeu totiž relativně brzy začaly být zdejší 
výstavní prostory příliš těsné. Zprvu se uvažo-
valo o rozšíření budovy, nakonec se ale vedení 
instituce rozhodlo o výstavbě zbrusu nového 
sídla.

Nikdo ničím nešetřil
Nová budova je dvakrát tak velká než její 
předchůdkyně. „Se svými 20 500 metry čtvereční-
mi je nové sídlo Whitney jedním z nejambicióznějších 
muzejních projektů v New Yorku za uplynulých několik 
dekád,“ myslí si publicistka Anna Winstonová.

Tomu odpovídala i cena objektu, jež se 
vyšplhala na 760 milionů dolarů. Část pe-
něz přitom muzeum před časem získalo 
dražbou 25 děl, která do aukce velmi často 
darovali sami umělci. Tak se instituci poda-
řilo vybrat okolo 160 miliónů korun. Budo-
va je unikátní i řešením výstavního prosto-
ru. Tři patra muzea se totiž nenacházejí pod 
střechou, ale jsou umístěna pod širým ne-
bem. Právě tuto otevřenost většina kritiků 
považuje za největší klad budovy. „Stavby ur-
čené pro prezentaci kultury by měly být otevřené, pří-
stupné a prosté. Snažili jsme se co nejvíce odstranit 
veškeré bariéry mezi budovou a městem,“ vysvětlil 
Piano, jehož snahou bylo vytvořit u vstupu 
do budovy prostornou italskou piazzetu.

Nečekané vlnobití
Nová budova Whitney muzea má devět 
pater a její výstavba přišla na 422 milionů 
dolarů. Výstavba byla zahájena v roce 2010 
a všechno šlo víceméně podle plánu, než 
v roce 2012 udeřilo vlnobití. Vlny, které o tři 
metry převýšily vlnolam, následně zaplavily 
(naštěstí) prázdnou budovu.

Došlo na stavební úpravy, které zahrnují 
i masivní kovová vrata, která by byla teore-
ticky schopna zadržet nápor až 3,5 tuny na-
plavených odpadů. Součástí opatření jsou 
i 150 metrů dlouhé mobilní výsuvné barié-
ry, které obstojí i proti pětimetrovým vlnám, 
zesílení oken a zpevnění nosné struktury. 
„Nechtěli jsme – stejně jako zbytek New Yorku – 
ztrácet čas diskuzí o tom, jestli existují globální kli-
matické změny, nebo nikoliv,“ řekl architekt Ren-
zo Piano. „Museli jsme prostě vymyslet, jak ochrá-
nit exponáty v případě, že by se situace z roku 2012 
měla opakovat,“ dodal. 

Zdroj: ČTK/VIEW PICTURES/Nic Lehoux
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Osm milionů na systém

Město Benešov investuje 8 milionů 
korun do varovného systému. 
„Schvalovali jsme podání žádosti 
o dotaci na varovný systém,“ uvedl 
místostarosta Benešova Roman 
Tichovský. Varovný systém přitom 
zahrnuje i pokrytí města ampliony.
„Zrekonstruujeme městský rozhlas 
a rozšíříme ho i do osad, v nichž hrozí 
povodně,“ dodal Tichovský. Varov-
nými hlásiči tak budou osazeny také 
Bedrč a Úročnice a stejné zařízení 
instaluje radnice i v samotném Bene-
šově v lokalitě u Sladovky. „Předpo-
kládáme, že většinu nákladů pokryje 
právě dotace,“ uvedl Tichovský s tím, 
že do systému budou mít přístup 
i hasiči.

Krajská zdravotní
Projekt „Rekonstrukce pavilónů 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Most, o. z., včetně optimalizace vnitř-
ních prostor“, podpořený z OPŽP, 
byl ukončen. Hodnota veřejné 
zakázky, vzešlá z otevřeného výběro-
vého řízení, je na úrovni 150 milionů 
korun včetně DPH. Nemocnice má 
nyní zateplené budovy, nové fasády 
a střechy, kompletně vyměněná okna 
a dveře. Součástí rekonstrukce byla 
i výměna výtahů a sociálních zařízení 
včetně nových připojovacích a stou-
pacích rozvodů vody a kanalizace.

Cyklomagistrála na Šumavě
Šumavská cyklomagistrála, která 
je jedinou cyklostezkou v Národ-
ním parku Šumava, je dokončena. 
Správa národního parku Šumava 
letos dostavěla poslední úsek z Nové 
Hůrky na Skelnou. Celá cyklostezka 
je dlouhá 25 kilometrů. „Cyklostez-
ka byla budována postupně, a to 
od roku 2006 do roku 2015 za pod-
pory fondů Evropské unie: první úsek 
v roce 2006 z programu Interreg IV, 
přeshraniční spolupráce, cíl III, Česká 
republika – Bavorsko, a poslední dva 
úseky v rámci Operačního programu 
Životní prostředí,“ uvedla manažerka 
projektu Jana Slonková ze Správy 
NP Šumava.

Kapsle na vzduchu
Kapsle se má pohybovat na tenoučkém, asi 
0,5–1,3 mm silném vzduchovém polštáři. 
To má být mnohonásobně energeticky vý-
hodnější než u magnetického řešení, které 
využívají některé vlaky. Kapsli „postrkují“ 
v tubusech pravidelně rozmístěné lineár-
ní indukční motory. To je speciální typ 
elektromotoru, který je lépe uzpůsoben 
pro pohyb v přímé linii. Indukční motor 
tedy nemá podobu válce jako běžný elek-
tromotor, ale spíše delší plochy. Indukční 
motory pravidelně rozmístěné v tubusech 
sunou tedy kapsli neustále kupředu. Ta pak 
„plachtí“ na tenkém vzduchovém polštáři 
pod ní a za téměř nulového odporu okol-
ního vzduchu. Díky tomu je možno dosáh-
nout rychlostí kolem 1220 km/h.

V jednom tubusu se může pohybovat více 
kapslí. Ty mohou být navíc uzpůsobeny pro 
převoz několika málo desítek pasažérů, pří-
padně několika vozidel nebo i nákladu. Po-
dobně jako u vlaků je třeba, aby byly vedle 
sebe vybudovány dva tubusy, každý pro je-
den směr. Elon Musk navíc ve svém návrhu 
počítá s tím, že systém by si mohl sám vyrábět 
veškerou potřebnou energii, a to díky umístě-
ní solárních panelů po celé délce tubusů.

Muž Slunce
Elon Musk je velkým propagátorem obno-
vitelných zdrojů energie, a zejména energie 
solární. Kromě svých dalších funkcí je totiž 
společně se svými bratranci Peterem a Lyn-
donem Riveovými také spoluzakladatelem 
úspěšné americké společnosti SolarCity. Té se 
v USA úspěšně daří prodávat instalace solár-
ních elektráren na klíč včetně ostrovních sys-
témů. A Muskova společnost Tesla Motors, 
známá výrobou elektromobilů, zase nedávno 
představila domácí baterie Tesla Powerwall. 
Muskovy společnosti tak dohromady poma-

lu vytvářejí unikátní ekosystém produktů pro 
výrobu, ukládání a spotřebu čisté energie ze 
slunce. A hypersmyčka do tohoto systému 
nepřímo také zapadá.

Musk svůj záměr obecně popsal v 57strán-
kovém dokumentu, který zveřejnil na inter-
netu. Kdokoliv tak může informace využít 
ke svému prospěchu i prospěchu jiných. 
Takovou příležitost si pochopitelně další 
podnikavci a vizionáři, především v USA, 
nenechali ujít. Vzniklo tak hned několik spo-
lečností, které si kladou za cíl hypersmyčku 
skutečně zrealizovat. Mezi dvě nejznámější 
patří Hyperloop Transportation Technolo-
gies a podobně pojmenovaná Hyperloop 
Technologies. Obě aktuálně ohlásily, že už 
během tohoto nebo příštího roku by se chtěly 
pustit do stavby několikakilometrového tes-
tovacího okruhu smyčky.

První kapslová rychlodráha by díky tomu 
měla vyrůst mezi obřími aglomeracemi Los 
Angeles a San Francisco. Vzdálenost mezi tě-
mito městy je asi 600 kilometrů, což je pro hy-
persmyčku ideální vzdálenost. Letadlo je pro 
takovou vzdálenost drahé a autem trvá cesta 
pět až šest hodin. Díky hypersmyčce by se 
cesta mohla zkrátit přibližně na půl hodiny. 
Jízdenka by přitom měla stát mnohem méně 
než letenka nebo než se platí za jakýkoliv 
jiný způsob dopravy.

Kolik to bude stát?
Projekt má nicméně i své kritiky. Ti tvrdí, že 
Muskův náčrt je technicky jen obtížně pro-
veditelný, případně že náklady na vybudo-
vání takového projektu budou enormní. Pro 
srovnání: zatímco náklady na nově plánovaný 
rychlovlak spojující Los Angeles a San Franci-
sco mají dosáhnout téměř 70 miliard dolarů, 
Musk tvrdí, že náklady na vybudování hyper-
smyčky mezi oběma městy budou mnohoná-
sobně nižší.  

AKTUALITYTECHNOLOGIE

Další zdánlivě nesplnitelný sen techno-
logického vizionáře Elona Muska se 

pomalu stává realitou. V roce 2013 začal 
Elon Musk, zakladatel společnosti Tesla 
Motors a SpaceX, mluvit o svém dalším 
nápadu, který označuje za pátou dimenzi 
dopravy. Jako každý správný vizionář nej-
prve trousil o novém projektu jen obecné 
poznámky, aby ho posléze odhalil světu se 
vší parádou. Nadšení investoři Tesla Mo-
tors zaplesali a vyhnali ceny akcií aktuálně 
módního zboží zase o něco výše. Je jedno, 
že řeč běžela o tom, co bude, až bude... Ně-
kteří z analytiků již nyní varují před tím, 
že ceny akcií této společnosti neodpovídají 
reálné hodnotě fi rmy. Upozorňují na to, že 

po dlouhodobém rychlém růstu může přijít 
ještě rychlejší pokles.

Hypersmyčka
Projekt „Hyperloop“ neboli hypersmyčka 
má být vskutku revolučním způsobem do-
pravy lidí a nákladu na střední vzdálenosti. 
Sám Elon Musk popsal hypersmyčku jako 
bezpečného křížence mezi Concordem, 
jednokolejkou a magnetickým hracím sto-
lem na lední hokej. Jen magnet chce nahra-
dit vzduchem. Ale smysl to dává. Muskova 
hypersmyčka má dva základní prvky. Tím 
prvním je tubusová dráha, stojící napří-
klad na pylonech, tím druhým jsou kaps-
le, které se v tomto tubusu pohybují – a to 

téměř rychlostí zvuku! Právě v možnosti 
dosahovat extrémních rychlostí tkví pře-
svědčivost navrženého řešení. Dosáhnout 
rychlosti zvuku za pomoci kol a v prostře-
dí běžného tlaku vzduchu by bylo velmi 
obtížné, a navíc i extrémně energeticky ná-
ročné. Hypersmyčka nabízí řešení – kapsli. 
V tubusech má být takřka vzduchoprázd-
no, i když ne zcela, protože dosáhnout 
stoprocentního vakua je technicky obtíž-
né. Avšak i tak zde má být tlak vzduchu 
snížen na hodnotu kolem jednoho miliba-
ru (100 Pa). Pro srovnání: „venku“ se tlak 
běžně pohybuje kolem 101 325 Pa. Díky ex-
trémně nízkému tlaku může kapsle „frčet“ 
tubusem s minimálním odporem.

TESLA MOTORS ANEB JÍZDA KAPSLÍ JAKO 
SMĚLÁ VIZE BUDOUCNOSTI
Je to zvláštní představa, že si místo do auta, vlaku 
nebo autobusu sedneme do kapsle, která nás 
na vzduchovém polštáři odnese do vedlejšího města. 
Ale je možné, že právě tak bude v budoucnu vypadat 
hromadná doprava.

Elon Musk (nar. 1971 v Jihoafrické repub-
lice) je americký podnikatel, který spolu-
založil internetový platební systém PayPal, 
kosmickou společnost SpaceX a automo-
bilku Tesla Motors (kterou v pozici CEO 
vede). Zároveň je předsedou společ-
nosti SolarCity, která se zabývá instalací 
solárních panelů na domy. Byl to Musk, 
který přišel s nápadem založit společnost, 
ale samotné provedení nechal na svém 
bratranci Lyndonu Riveovi, který je také 
v současné době ředitelem SolarCity. 
Musk má bakalářský titul v oboru obchod 
z The Wharton School a druhý bakalář-
ský titul z fyziky z University of Pennsylva-
nia, School of Arts and Sciences.

Tesla Motors, Inc., je 
automobilka ze Silicon 
Valley, která navrhuje 
a vyrábí elektromobily. Je 
pojmenována po elek-

troinženýrovi a fyzikovi 
chorvatského původu Niko-

lovi Teslovi. Tesla Motors uvedla dne 
30. dubna 2015 na trh baterii pro 
domácnost, která nese jméno Tesla 
Powerwall. Tím se Tesla poprvé 
ve své historii výrazně odchýlila 
od svého zaměření. Baterie pro do-
mácnost mají kapacitu 7 kWh nebo 
10 kWh a budou vyráběny společ-
ně s akumulátory pro automobily 
ve vznikajícím průmyslovém objektu 
v Nevadě (USA). Společně s bate-
rií Tesla Powerwall byla odhalena 
i baterie Tesla Powerpack, sloužící 
k napájení velkých objektů a pro 
energetické společnosti.
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Foto: wikipedia.org/Camilo Sanchez
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AKTUÁLNÍ VÝZVY 
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6. výzva
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.4 
Dokončit inventarizaci a odstranit staré 
ekologické zátěže 
Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2016 

8. výzva
PRIORITNÍ OSA 2, specifi cký cíl 2.2
Snížit emise stacionárních zdrojů podílející 
se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek 
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2015

9. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.1 
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území 
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

13. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

14. výzva
PRIORITNÍ OSA 4, specifi cký cíl 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

17. výzva
PRIORITNÍ OSA 2, specifi cký cíl 2.3 
Zlepšit systém sledování, hodnocení 
a předpovídání vývoje kvality ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů 
Ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2016 

18. výzva
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.5 
Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení
Ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2016 

20. výzva
PRIORITNÍ OSA 5, specifi cký cíl 5.2 
Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov 
Ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2016

21. výzva
PRIORITNÍ OSA 1, specifi cký cíl 1.1 
Snížit množství vypouštěného znečištění 
do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících 
látek do povrchových a podzemních vod 
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016 

22. výzva
PRIORITNÍ OSA 1, specifi cký cíl 1.2 
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a množství 
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016 

23. výzva
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.2 
Zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016 

24. výzva
PRIORITNÍ OSA 3, specifi cký cíl 3.3 
Rekultivace staré skládky
Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016

Žadatelé o dotace v oblasti životního prostředí mohou podávat žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí 
pro roky 2014–2020. Z tohoto programu v následujících letech rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Stát-
ního fondu životního prostředí ČR mezi žadatele zhruba 70 miliard korun.

Kompletní texty výzev a výčet žadatelů, kteří mohou v rámci jednotlivých specifi ckých cílů požádat o dotaci, naleznete 

v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
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