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Anotace: 

Životní prostředí je neustále devastováno obrovským rozvojem průmyslu, 

klimatickými podmínkami a dalšími faktory. Změny životního prostředí nelze jenom 

monitorovat, ale je nutno se i aktivně podílet na jejich prevenci a předcházení vzniku 

nežádoucích externalit. 

Cílem bakalářské práce je analýza využití strukturálních fondů EU pro podporu 

životního prostředí. 

Klíčová slova: životní prostředí, strukturální fondy, čistírna, ekologizace 

Abstrakt:  

The environment is constantly devastated by huge industrial development,climatic 

conditions and other factors.  Changes in the environment can not be only observed,but it 

must also be actively participate on their prevention and precede of undesirable 

externalities. 

The aim of this thesis is to analyze the use of EU Structural Funds to support 

environmental. 
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1. Úvod 

Životní prostředí je neustále devastováno obrovským rozvojem průmyslu, 

klimatickými podmínkami a dalšími faktory. Změny životního prostředí nelze jenom 

monitorovat, ale je nutno se i aktivně podílet na jejich prevenci a předcházení vzniku 

nežádoucích externalit. 

Aby byla devastace co nejmenší nebo úplně zastavena, je nutná změna chování, jak lidí 

tak malých a velkých podniků, ale hlavně vynaložení nemalých finančních prostředků na 

prevenci a omezení škodlivých látek.   

Evropská unie si tento problém uvědomuje, a proto pomocí Operačního programu 

Životní prostředí vymezila finanční prostředky určené na zlepšení životního prostředí pro 

současnou i budoucí generaci. Cílem bakalářské práce je analýza využití strukturálních 

fondů EU pro podporu životního prostředí.  

V první části bakalářské práce charakterizuji strukturální fondy EU v programovém 

 období 2007 – 2013. V druhé části popíši Operační program Životního prostředí a třetí 

část je věnována studii proveditelnosti a analýze nákladů vybraných projektů, kde jsou 

uvedeny konkrétní již realizované projekty: čistírna odpadních vod v obci Mikulčice a její 

dopad na životní prostředí v Jihomoravském kraji a zateplení budovy Wichterlova 

gymnázia Ostrava – Poruba. Analýza projektů byla provedena z průvodních zpráv 

získaných od starosty obce Mikulčice Josefa Helešice a ředitele Wichterlova gymnázia 

Ostrava – Poruba PaedDr. Antonína Balnara, PhD. 
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2. Strukturální fondy EU 

V první části bakalářské práce se budu zabývat deskripcí strukturálních fondů EU 

v období 2007 – 2013. 

Strukturální fondy patří mezi nástroje regionální politiky EU. Finanční prostředky 

ze strukturálních fondů jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů a na základě jasných 

cílů a priorit. Rozlišujeme dva strukturální fondy a to Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).    

Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF je z hlediska objemu finančních 

prostředků největším ze strukturálních fondů EU. Finance jsou určeny na investice do 

výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, 

sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje místní rozvoj a rozvoj malého a středního 

podnikání v problémových regionech, výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní 

prostředí. [ 2 ] 

2.1 Strukturální fondy v období 2007 – 2013 

Programové období 2007 – 2013 přineslo do všech oblastí strukturální politiky 

zásadní změny. Cílem strukturální politiky je zvyšování ekonomické prosperity, 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni tzv. regionální politika 

respektive politika soudržnosti. Evropská regionální politika se vyznačuje určitou 

solidaritou na úrovni EU. V rámci nové regionální politiky EU v letech 2007 – 2013 byly 

Evropskou komisí stanoveny tři cíle, které jsou stejné pro všechny státy Evropské unie: 

 

a) Konvergence – podpora růstu a pracovních míst v nejméně rozvinutých členských 

zemích a oblastech, které se určují na základě relativní regionální prosperity, 

prosperity státu a míry nezaměstnanosti. 

 

b) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podporuje ekonomické 

změny v průmyslu městských a venkovských oblastech. 
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c) Evropská územní spolupráce – hlavním cílem je podpora vědy a výzkumu, 

informační společnosti, životního prostředí a předcházením rizikům, řízení vodních 

zdrojů atd. [ 2 ] 

2.1.2 Operační programy 

Operační programy jsou programové dokumenty Evropské unie, kterými jsou 

přerozdělovány prostředky unijního rozpočtu zpět do rozpočtů členských států. [ 4 ] 

Česká republika připravila pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007 – 2013 

celkem 24 operačních programů. 

 

Operační programy dle cílů rozdělujeme do skupin: 

 

Pro cíl konvergence je určeno v České republice 25, 89 miliard eur. 

- Tematické operační programy – jsou zaměřeny na určitou oblast (OP podnikání a 

inovace, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost, Integrovaný operační program, OP Technická pomoc). Pro osm 

tematických programů byla přidělena částka 21,23 miliard eur. 

 

- Regionální operační programy – jsou zpracovány pro jednotlivé regiony se 

zkratkou NUTS což znamená Nomenklatura územních statistických jednotek 

(ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II 

Jihovýchod, ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS 

II Moravskoslezsko, ROP NUTS II Střední Morava). Pro sedm regionálních 

programů byla přidělena částka 4,66 miliard eur. [ 1 ] 
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Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byla vyčleněna částka 0,42 

miliardy eur 

- Hlavní město Praha má dva operační programy OP Praha konkurenceschopnost, 

OP Praha Adaptabilita. 

 

 

Pro cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur.  

Pomoc je poskytována prostřednictvím následujících programů: 

Programy příhraniční spolupráce - Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráce regionů ( OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko,OP 

Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, OP 

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko,  OP 

Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, Síťový operační program ESPON 

2013, Síťový operační program INTERACT II). [ 1 ] 

3. Operační program Ţivotního prostředí 

Operační program Životní prostředí je druhý největší operační program v České 

republice. [ 3 ] 

3.1 Charakteristika 

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšení životního prostředí a 

zdraví obyvatelstva. Dále přispívá ke zlepšení vody, půdy, ovzduší. Zabývá se 

problematikou odpadů a průmyslového znečištění, podporuje využití obnovitelných zdrojů 

energie, péči o krajinu a vybudování infrastruktury pro environmentální osvětu. Operační 

program Životní prostředí vychází z rozvojového plánu pro období 2007- 2013 a řadí se 

mezi tematické operační programy v cíli  Konvergence. Byl schválen Evropskou komisí 

dne 20. 12. 2007. Program je financován z Evropského programu pro regionální rozvoj a 

Fondu soudržnosti. Na celý operační program Životní prostředí dohlíží Ministerstvo 
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životního prostředí. Vzhledem k získaným vysokým finančním prostředkům patří operační 

program Životní prostředí mezi dva největší české programy. 

Z fondů EU bylo pro něj vyčleněno 4,92 miliard €, což je asi 18,4 % všech 

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Během tří let od spuštění byly 

schváleny dotace pro 5300 projektů a k datu 14. 12. 2010 bylo 1400 projektů dokončeno. 

Celkem byly schváleny dotace ve výši 76,5 miliard korun a příjemcům dotací bylo 

proplaceno 13,8 miliard korun. První výzva operačního programu Životní prostředí byla 

vyhlášena v červnu 2007 a projekty budou financovány do roku 2015. 

Operační program má pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale také na českou 

ekonomiku, hlavně v oblasti nezaměstnanosti. [ 3 ] 

3.2 Prioritní osy a oblasti podpor 

Do operačního programu Životního prostředí spadá osm prioritních os, které 

rozdělují program do logických celků a ty jsou dále konkretizovány oblastí podpor a  

podoblastí podpor, které určují, jaké typy projektů jsou podpořeny z fondů EU. [ 1 ] 

Prioritní osa: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování 

rizika povodní 

Prioritní osa Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

se skládá ze tří oblastí podpory: Snížení znečištění vod, zlepšování jakostí vod a 

omezování rizika povodní.  

 

Oblast podpory: Sníţení znečištění vod 

Podporované projekty jsou: 

 výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod, voda stokových 

systémů v aglomeracích pod 2 000 EO
1
 a nad 2 000 EO, 

                                                           
1
 EO – ekvivalentních obyvatel 
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 výstavba a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO a pod 2 000 

EO, které vyžadují zvláštní ochranu (národní parky, ochranná pásma a chráněné 

krajinné oblasti), 

 výstavba rozvodných sítí pitné vody, 

 budování a podpora systému komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu 

jakosti a množství podzemních a povrchových vod. 

Pro realizaci projektů v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a 

ochranných pásem je podmínkou odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky nebo správy národního parku. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Zlepšení jakosti pitné vody 

Podporované projekty jsou: 

 výstavba a rekonstrukce úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobující více než 2000 

obyvatel, 

 výstavba a rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. [ 1 ] 

 

Oblast podpory:  Omezování rizika povodní 

Podporované projekty jsou: 

 budování a modernizace informačního systému pro předpověď povodňové služby,  

 výstavba poldrů (suchých nádrží) a úpravy koryt řek v zastavěných územích obcí a 

měst. [ 1 ] 

Prioritní osa: Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

Prioritní osa Zlepšování kvality ovzduší a snižování rizik se skládá ze dvou oblastí 

podpory: Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.  
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Oblast podpory: Zlepšení kvality ovzduší 

Projekty jsou podporovány jen tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném programu 

ke zlepšení kvality ovzduší. [ 1 ] 

Podporované projekty jsou:  

 rekonstrukce a pořízení spalovacího zdroje pro snížení spotřeby a omezení emisí, 

 pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek o jmenovitém 

tepelném výkonu do 1 MW, 

 výsadba a regenerace zeleně oddělující obytné území od průmyslových staveb, 

komerčních staveb či frekventovaných dopravních koridorů, 

 výstavba zdroje spalujícího fosilní paliva a sloužícího pro dodávku tepla CZT, 

 Snížení energetické spotřeby u rodinných a bytových domů. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Omezování emisí 

Podporované projekty jsou: 

 rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW 

vedoucí ke snížení emisí prachových částic a Nox, 

 rekonstrukce zdrojů pro zachycení emisí Nox a prachových částic u nespalovacích 

zdrojů, 

 technické opatření na zdrojích využívaných k odstranění a snížení emisí těkavých 

organických látek do ovzduší, 

 opatření na zdrojích sloužící k odstranění či snížení emisí amoniaku NH3  

do ovzduší. [ 1 ] 

Prioritní osa:  Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

Prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů je složena ze tří oblastí podpor: Výstavba 

nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 

výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a 
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využití odpadního tepla a environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody 

pro fyzické osoby 

 

Oblast podpory: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 

zvýšení vyuţívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 

elektřiny 

Podporované projekty jsou: 

 výstavba a rekonstrukce výtopen, elektráren a tepláren, 

 instalace větrných elektráren, 

 vybudování technologií pro využití odpadního tepla, 

 výstavba fotovoltaických systémů, 

 instalace kotlů pro využití biomasy a systémů využívajících biomasu k výrobě 

elektřiny a tepla, 

 stavba kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

z biomasy, skládkového plynu, bioplynu, 

 instalace systému pro dodávku tepla, přípravy teplé vody, dodávku elektrické 

energie a kombinované výroby tepla a elektřiny, 

 instalace malých vodních elektráren. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla 

Podporované projekty jsou: 

 zateplení budov, 

 řešení výplní otvorů – výměna oken, 

 zrušení tepelných mostů, 

 měření a regulace, 

 zvýšení účinnosti energetických systémů budov, 

 instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické 

energie. [ 1 ] 
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Oblast podpory: Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro 

fyzické osoby 

Podporované projekty jsou: 

 instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody 

(kotle na biomasu, solární systémy, tepelné čerpadla). [ 1 ] 

Prioritní osa: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí 

Prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží tvoří dvě oblasti podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých 

ekologických zátěží. 

 

Oblast podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady 

Podporované projekty jsou: 

 budování integrovaných systémů nakládání s odpady, 

 realizace systémů odděleného sběru odpadů, 

 budování zařízení pro využití odpadů na třídění, úpravu a recyklaci, 

 stavba sběrných dvorů a skladů, 

 budování na nakládání sběru nebezpečných odpadů, nebezpečných komunálních 

odpadů, nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, 

 rekultivace skládek, komunálního a ostatního odpadu, 

 odstranění nepovolených skládek v chráněných územích, 

 budování kompostáren a biofermentačních stanic. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Odstraňování starých ekologických zátěţí 

Podporované projekty jsou: 

 invertizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontaminovaných 

místech, 
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 zpracování analýz a rizik a aktualizovaných analýz rizik, 

 sanace vážně kontaminovaných lokalit, 

 sanace SEZ na zemí postižených těžbou vyhrazených nerostů, rekultivace areálů 

bývalých dolů a lomů, odvalů, výsypek a odkališť. [ 1 ] 

Prioritní osa: Omezování průmyslového znečištění a sniţování 

environmentálních rizik 

Do prioritní osy Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik spadá oblast podpory: Omezování průmyslového znečištění. 

Oblast podpory:  Omezování průmyslového znečištění 

Podporované projekty jsou: 

 vybudování infrastruktury  pro institucionálního zázemí výzkumu BAT, 

 podporování pro propojování informačních systémů, 

 zpřístupňování informací o životním prostředí na internetu, 

 infrastruktura pro program REACH. [ 1 ] 

Prioritní osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Prioritní osa Zlepšování stavu přírody a krajiny je vymezena pěti oblastmi podpory: 

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, Podpora biodiverzity, obnova 

krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace 

urbanizované krajiny a prevence sesuvů a skalních zřícení, monitorování geofaktorů a 

následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 

podzemních vod. 

 

Oblast podpory: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 

Podporované projekty jsou:  

 opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000, 
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 monitoring zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000, 

stavu populací živočišných a rostlinných druhů, náklady na výkop pozemků. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Podpora biodiverzity 

Podporované projekty jsou: 

 opatření k zachování a dalšímu rozmnožování druhů, realizované prostřednictvím 

záchrany druhů a ekosystémů, vytváření vhodných podmínek pro život, 

 zabezpečení péče o chráněná území a vyhodnocování výsledků péče s využití zásad 

ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity, 

 opatření k předcházení a minimalizaci škod způsobeným silně ohrožených a zvláště 

chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, 

lesních a zemědělských kulturách, chovech ryb, včel, 

 opatření směřující ke zvyšování přizpůsobivosti, ekosystémů a druhů na rostoucí 

fragmentaci krajiny, antropogenní vlivy, zátěžové faktory životního prostředí, 

opatření pro péči o handicapované živočichy, 

 realizace trvalých opatření pro ochranu krasových jevů a jeskyní, 

 opatření pro výstavbu a obnovu infrastruktury pro návštěvníky chráněných 

územích, ptačích rezervacích, významných lokalitách, přírodních parcích a 

geoparcích. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Obnova krajinných struktur 

Podporované projekty: 

 realizace prvků územních systémů ekologické stability, 

 výsadba a obnova krajinných prvků, břehových porostů, historických krajinných 

struktur, péče o památné stromy, 

 opatření k zachování a zlepšení přírodních poměrů v lesích v chráněných územích, 

územích soustavy Natura 2000, 

 realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru. [ 1 ] 
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Oblast podpory: Optimalizace vodního reţimu krajiny 

Podporované projekty jsou: 

 opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity, 

 realizace opatření pro ochranu proti vodní a větrné erozi a k omezení negativních 

důsledků povrchového odtoku vody. [ 1 ] 

 

Oblast podpory: Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Podporované projekty jsou: 

 revitalizace a zakládání sídelní zeleně a výsadba vegetace s přírodním charakterem. 

[ 1 ] 

 

Oblast podpory: Prevence sesuvů a skalních zřícení, monitorování geofaktorů a 

následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 

zdrojů podzemních vod 

Podporované projekty jsou: 

 stabilizace a sanace skalních masivů a sesuvů, které ohrožují životy, zdraví nebo 

majetek občanů, infrastrukturu, 

 přehodnocení kapacity zásob využívaných i nevyužívaných podzemních vod, 

 realizace technických prací sloužících k zajištění nových neobnovitelných zdrojů, 

 provádění geologických a hydrogeologických prací v oblastech postižených 

hornickou či podobnou činností, přehodnocení zásob podzemních vod pitné vody.  

[ 1 ] 

Prioritní osa: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu 

Do prioritní osy Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství 

a osvětu je zařazena oblast podpory rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních 

vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních 

informací. 
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Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích 

programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních 

informací. 

Podporované projekty jsou: 

 rekonstrukce objektů center a poraden. [ 1 ] 

4. Studie proveditelnosti a analýza nákladů vybraných projektů 

V poslední části práce budu analyzovat dva různé projekty financované 

z operačního programu Životního prostředí, a to čistírnu odpadních vod Mikulčice a 

ekologizaci Wichterlova gymnázia Ostrava – Poruba. 

4.1 Čistírna odpadních vod Mikulčice 

Čistírna odpadních vod (viz. Obr. 1 a Obr. 2) spadá do prioritní osy Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury. 

                     

Obr. 1 Stavba ČOV  Mikulčice     Obr. 2 Výpust vody do toku Kyjovka 

Zdroj: [www.vegaspol.cz ]    Zdroj: [www.zsmikulcice.cz]   

 

Obec Mikulčice 

Mikulčice  je obec s 1967 obyvateli  a nachází se  cca 6 km jihozápadně od města 

Hodonín a cca 58km jihovýchodně od města v Brna v Jihomoravském kraji. [ 5 ]    
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Z důvodu historického významu patří mezi nejvýznamnější lokality v České 

republice. 

4.1.2 Předmět řešení projektu  

Předmětem řešení projektu byla demolice staré čistírny odpadních vod, která již 

nevyhovovala kapacitně, kvalitativně a nebyla v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 

o citlivých oblastech. [ 5 ]    

Výstavba nové čistírny odpadních vod pro obec Mikulčice (3,500 EO) byla 

provedena dle zákona o vodách č. 254/ 2001Sb, zákona o odpadech č. 185/2001Sb a s 

nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  V návrhu pro výstavbu čistírny 

odpadních vod Mikulčice byla zohledněna doporučená norma ČSN75 – 6401. Norma platí 

pro navrhované čistírny odpadních vod z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod 

a obdobného charakteru pro více než 500 (EO). Pozemek, pro výstavbu ČOV je umístěn 

mimo zástavbu území obce více než 300 m od nejbližší obytné zástavby na pravém břehu 

toku Kyjovky. [ 5 ]    

Příjemcem odpadní vody z čistírny odpadních vod Mikulčice je tok Kyjovka, 

vlévající se pod obcí Lanžhot do hraničního toku Dyje, jejíž kvalitu významně ovlivňuje. 

4.1.3 Demolice bývalé čistírny odpadních vod 

Demolice staré čistírny byla provedena do úrovně – 1 m pod úroveň budoucího 

terénu. 

Nejprve bylo provedeno očistění bývalých nádrží a poté se demolice provedla 

zborcením dovnitř nádrže. Všechen materiál z demolic byl zlikvidován dle zákonu č. 

185/2001Sb o odpadech. Stojní zařízení, potrubí, kabelové propojení, armatury byly 
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předány majiteli čistírny k jeho další potřebě. Součástí objektu bylo také dorovnání terénu 

ornicí. [ 5 ]    

4.1.4 Technické řešení  

Pozemek, který byl určen pro výstavbu čistírny odpadních vod se nachází  300 m 

od zastavěného území, podél silnice III/ 0533 směrem na Mikulčice – Památník. 

Z východní strany je pozemek vymezen tokem Kyjovka. Podél břehu toku je pozemek 

porostlý stromy a keři. Areál čistírny odpadních vod je tvořen podzemními nádržemi 

(aktivační, dosazovací a čerpací stanice) a nadzemními nádržemi, do kterých patří 

(provozní objekt s mechanickým předčištěním a strojním odvodněním kalu, vstupní objekt 

kalové čerpací stanice a uskladňovací nádrže). Areál je doplněný o komunikaci a zelené 

plochy. Vzhledem ke stoleté vodě, která zasáhla obec Mikulčice v roce 2007 je areál ČOV 

osazen o 1,2 m nad okolním terénem.  

Hlavní budova ČOV tvoří spojený projekt provozní budovy s prostorem 

mechanického předčištění a uskladňovacích nádrží kalů. Budova je postavena jako 

jednopodlažní podélný objekt s pultovou střechou.  

Materiály použité na výstavbu ČOV jsou přírodního původu např. minerální omítky 

v modré barvě, čiré sklo, dřevěné nosné konstrukce a výplně oken. [ 5 ]    
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Obr. 3 Členění stavby  na stavební objekty a provozní soubory  Zdroj:  [www.vegaspol.cz ]    

 

Stavební objekty ČOV Mikulčice (viz. Obr. 3) : 

SO 01 Čerpací stanice jímka, 

SO 02 Provozní objekt ČOV, 

SO03 Aktivační nádrže, 

SO 04 Dosazovací nádrže, 

SO 05 Kalová čerpací stanice, 

SO 06 Uskladňovací nádrže kalu, 

SO 07 Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice, 

SO 08 Trubní rozvody ČOV, 

SO 09 Výpustní objekt ČOV, 

SO 10 Terénní úpravy, 

SO 11 Komunikace a zpevněné plochy, 

SO 12 Sadová úprava, 

SO 13 Oplocení ČOV, 

SO 14 Venkovní osvětlení, 

SO 15 Přípojka vysokého napětí,  

SO 16 Trafostanice, 
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SO 17 Přípojka nízkého napětí, 

SO 18 Vodovodní přípojka, 

SO 19 Telefon, 

SO 20 Demolice stávající ČOV, 

SO 21 Prodloužení vedení nízkého napětí. 

 

Provozní soubory ČOV jsou: 

Čerpací stanice odpadních vod, 

Jímka na fekálie, 

Dešťová zdrž, 

Mechanické předčištění, 

Dmýchárna, 

Kalová čerpací stanice, 

Aktivační nádrže, 

Dosazovací nádrže, 

Uskladňovací nádrže kalu,  

Chemické hospodářství, 

Strojní odvodnění kalu, 

Povodňová čerpací stanice, 

Provozní rozvod silnoproudu, 

Měření a regulace.  

 

Popis řešení čištění odpadních vod 

Čistírna odpadních vod je řešena jako mechanicko – biologická, se systémem 

oběhové aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, s chemickým srážením fosforu. 

Výhoda tohoto systému je nízká energetická náročnost ve fázi denitrifikace. Kalové 

hospodářství je tvořeno prostředím s přítomností rozpuštěného kyslíku v tzv. oxickém 

prostředí.  

Obsluha čistírny odpadních vod je přizpůsobena automatickému provozu včetně 

mechanické části čistírny. Tento automatický chod aktivačního procesu je tvořen 
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kyslíkovou sondou. Ovládací systém čistírny je vyřešen automatickým systémem 

s přenosem dat na dispečink. Data se elektronicky archivují. [ 5 ]    

 

Čerpací stanice 

V čerpací stanici jsou osazena ponorná čerpadla pro čerpání minimálního a 

maximálního přítoku splaškových vod, které přitékají jednotnou kanalizací.  Rozdělení 

čerpadel je dáno průtokem při maximální hladině čerpací stanice. Do čerpací stanice byla 

napojena vnitřní kanalizace ČOV s napojením provozního kalu z dosazovacích nádrží. 

 [ 5 ]    

 

Jímka na dováţené fekálie 

Jímka se nachází vedle čerpací stanice a má objem 15 m
3
. Z jímky je odpadní voda 

přepouštěna do čerpací stanice.  Maximální denní množství přepouštěných vod je 72 m
3
. 

V jímce maximální hladinu hlídá signalizační čidlo. [ 5 ]    

 

Dešťová zdrţ  

Zdrž je obdélníkového tvaru s dobou zdržení vody 10 min s vyspárovaným dnem 

k odtoku do čerpací stanice. Při vyprazdňování zdrže je v provozu klapka, která odstraňuje 

usazený sediment.  Vyprazdňování zdrže je prováděno přes elektrouzávěr do čerpací 

stanice. Voda ze zdrže se musí vyčerpat zpět před mechanické předčištění a to do 8 hodin 

po dešti. Velikost dešťové zdrže je 180 m
3 

. [ 5 ]    

 

Mechanické předčištění 

Odpadní voda je po průchodu mechanickém předčištění zbavena shrábků
2
  a písků 

o zrnitosti 0,2 mm. Shrábky, jsou z nádoby vynášeny za pomocí šnekového dopravníků do 

lisovací zóny odkud po odvodnění padají do kontejneru. Předčištěná odpadní voda je dále 

přiváděná na lapák písku, odkud je písek vynášen šnekovým dopravníkem do kontejneru.  

                                                           
2
 Shrábky – nerozpuštěné látky ( peněženky, tkaniny, plasty )  
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Vynášení písku je řízeno časovým spínačem. Předčištěná voda odtéká do biologické části 

čistírny. [ 5 ]    

 

Biologická část čistírny 

Mezi biologickou část čistírny patří: 

dvě aktivační nádrže o objemu 1, 140 m
3
 a výškou hladiny 4,5 m.  Chod provzdušňování je 

řízen kyslíkovou sondou ve spojení se dvěma dmychadly při otáčkách max. 3000 otáček za 

minutu a mícháním nádrže mechanickými míchadly.  Výhody oběhové aktivace spočívají 

v energetických úsporách a kvalitě odbouraného znečištění. V odtoku z aktivační nádrže je 

možno použít chemikálii Prefloc na srážení fosforu. [ 5 ]    

 

Dosazovací nádrţe 

V čistírně se nacházejí tři dosazovací nádrže. Nádrž má dostatečnou kapacitu 

záchytu a odtahu plovoucího kalu. Rozměr dosazovací nádrže je 6,5 x 6,5 m. [ 5 ]    

 

Kalová čerpací stanice 

V kalové stanici dochází k načerpání kalu do potrubí z mechanického předčištění a 

přebytečný kal je čerpán do uskladňovacích nádrží kalu. [ 5 ]    

 

Uskladňovací nádrţe kalu 

Kal po zahuštění uskladňujeme v nádržích až 50 dní.  Objem nádrží potřebný 

k uchování kalu je celkem 310 m
3
.  Nádrže jsou provzdušňovány středobublinnou aerací

3
. 

Potřebný vzduch je poskytnut z dmýchadel v kalové čerpací stanici.  Takto vzniklý kal 

může být využit např. pro kompostování. [ 5 ]    

 

 

 

                                                           
3
 středobublinová aerace: provzdušňování s velikostí bublin 5 – 10 mm 
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Strojní odvodnění kalu 

Zahuštěný homogenizovaný kal je čerpán kalovým čerpadlem do dekadenční 

odstředivky. Pod odstředivkou je uložen kontejner, do kterého padá odvodněný kal.  

Velikost kontejneru je 7 m
3
. 

Plnění kontejneru je řízeno optickým nebo ultrazvukovým čidlem. [ 5 ]    

 

Dávkování chemikálií 

Je připevněno v objektu kalové čerpací stanice. [ 5 ]    

 

Měření a regulace, přenos na dispečink 

Systém umístěný v ČOV umí reagovat na nové techniky a umí zpracovat, předat a 

archivovat informace o procesech.  Měření a regulace jsou prováděny pomocí počítače 

v hlavní budově. [ 5 ]    

 

Kalové hospodářství 

Provoz kalového hospodářství se skládá z těchto činností: 

1.) Čerpání přebytečného kalu automaticky, 

2.) Zahuštění a aerobní stabilizace
4
, automaticky řízené provzdušňování,  

3.) Každý den v ranních hodinách ruční stahování kalové vody, 

4.) Příprava roztoku fakulantu
5
 a odstřeďování alespoň 1x týdně, 

5.) Odvoz odvodněného kalu. [ 5 ]    

4.1.5 Odpady 

Vzhledem k demolici, výstavbě a provozu čistírny odpadních vod vznikalo a vzniká 

mnoho nebezpečného i méně bezpečného odpadu.  Pro odstranění a uložení odpadu se 

ČOV řídí zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, včetně platných změn, především změn 

                                                           
4
 Aerobní stabilizace: rozklad organické hmoty biomasy autooxidačním procesem 

5
  Fakulant: látka používaná při čiření vody. 
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ke dni vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

vše v platném znění. [ 5 ]    

 

 

Tab. 1 Odpady vznikající při stavbě díla   Zdroj: [ průvodní zpráva ČOV Mikulčice ] 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu Kategorie 

odpadu 

 

17 03 Asfaltové směsi, dehet 

výrobky z dehtu 

  

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 

dehet 

Provádění ČOV, demolice Nebezpečný 

17 03 02 Jiné asfaltové směsi Provádění ČOV, demolice Ostatní 

17 04 Kovy   

17 04 10 Kabely obsahující ropné 

látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky  

Provádění ČOV, demolice Nebezpečný 

17 04 11 Jiné kabely  Provádění ČOV, demolice Ostatní 

17 05 Zemina, kamení a vytěţená 

hlušina 

  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

Provádění ČOV, demolice Nebezpečný 

17 05 04 Jiná zemina a kamení Provádění ČOV , demolice Ostatní 

17 09 Jiné stavební a demoliční 

odpady 

  

17 09 03 Jiné stavební a demoliční 

odpady   

Provádění ČOV, demolice Nebezpečný 

 

Při stavbě a demolici vznikaly odpady třídy 17 stavební a demoliční odpady.  

Z tabulky č. 1 je zřejmé, že bylo nutné zlikvidovat jak nebezpečný odpad, který se 
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vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí, ale také na zdraví lidí a zvířat, tak 

ostatní odpad, který ovlivňuje životní prostředí, ale neobsahuje žádnou nebezpečnou 

vlastnost.  

 

Tab. 2 Odpady vznikající při provozu ČOV      Zdroj: [ průvodní zpráva ČOV Mikulčice ]    

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu Kategorie 

odpadu 

19 08 Odpady z čistíren 

odpadních vod jinde 

neuvedené 

  

19 08 01 Shrabky z česlí Mechanické přečištění ČOV O 

19 08 02 Odpady z lapáku písku Mechanické předčištění ČOV O 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních 

odpadních vod 

Kalové hospodaření ČOV ( 

odvodněný, aerobně 

stabilizovaný kal) 

O 

 

Odpady z provozu čistírny ( viz. Tab. č. 2 ) neobsahují žádný nebezpečný odpad.  

Shrabky se po odvodnění a vylisování spalují nebo ukládají, ve výjimečných případech se 

používají ke kompostování a to pouze při velkém organickém podílu. Písek se z čistírny 

odváží na skládku, kal můžeme využít při kompostování.  

4.1.6 Porovnání vstupních a výstupních hodnot 

Po výstavbě nové čistírny odpadních vod můžeme zhodnotit množství odpadních 

vody přicházející do ČOV a odcházející do toku Kyjovka. 
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Tab. 3  porovnání vstupních a výstupních hodnot odpadní vody   Zdroj: [www.vegaspol.cz]   

 

 

Přiváděné množství odpadní vody do ČOV Qd = 723, 3 m
3
*d

-1
, vstupní hodnota 

chemické spotřeby kyslíku CHSKCr = 420 kg*d
-1 

během procesu čištění se hodnota 

chemické spotřeby kyslíku snížila na 65,1 kg*d
-1

, biologická spotřeba kyslíku BSK5 se 

zmenšila z 210 kg*d
-1 

na hodnotu 14,5 kg*d
-1 

, množství nerozpuštěných látek NL kleslo o 

178 kg*d
-1 

, hodnota amonného dusíku N-NH4 se snížila z 38, 5 kg*d
-1 

 na 10,8 kg*d
-1

, 

celkový dusík Nc klesl o 27,7 kg*d
-1 

a celková hodnota fosforu Pc se snížila o 7,1 kg*d
-1

. 

4.1.7 Finanční prostředky 

 Náklady na demolici a výstavbu čistírny odpadních vod činily celkem 57 633 00 

Kč. Z toho dotace EU z OPŽP činily celkem 48 988 050 Kč a ze  SFŽP ČR činila podpora 

2 881 650 Kč. Obec přispěla ze svého rozpočtu 5 763 300 Kč. [ 5 ]    

4.1.8 Dopad čistírny odpadních vod Mikulčice na ţivotní prostředí 

Čistírna odpadních vod Mikulčice je zařazena mezi ekologické stavby. Při 

dodržování pravidel provozního řádu, nemůže čistírna odpadních vod zatěžovat své okolí 

pachovými jevy. Čistírenský proces je aerobní tzn. že biologické čištění zajišťují 

mikroorganismy, které způsobují rozklad nečistot až do vyčištění vody za přístupu 

vzduchu. Vzhledem k tomu, že veškerá strojní zařízení jsou umístěny v odhlučených 

prostorách nedochází k hlučnosti v okolí.  
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Po výstavbě nové čistírny odpadních vod můžeme pozorovat pouhým okem, že tok 

Kyjovky je o poznání čistší. V letních měsících v roce 2009 jsem zpozorovala na toku 

Kyjovka fialové zbarvení, což zapříčinil vysoký výskyt fosforu ve vodě. Po výstavbě nové 

čistírny odpadních vod se fialové zbarvení zmírnilo a okolí výpustě z čistírny se stalo 

čistějším.  

 

4.2 Ekologizace vedlejší budovy gymnázia – Wichterlovo gymnázium  

 

Ekologizaci gymnázia řadíme k prioritní ose Udržitelného využívání zdrojů energie 

 

Obr. 6 zrekonstruovaná budova Wichterlova gymnázia        

Zdroj: [ www.wigym.cz ] 

 

Jako druhým projektem se budu zabývat zateplením budovy gymnázia, kde popíši 

rekonstrukci pro zateplení budovy a použité finanční prostředky.  

 Wichterlovo gymnázium patří mezi historické památky města Ostravy a bylo 

postaveno ve 20. století. Z důvodu historické hodnoty gymnázia mohla být 

zrekonstruována pouze jedna budova v areálu dvora tzv. Domeček, který se nachází na 

ulici Čs. Exilu č.p. 669. Vedle revitalizované budovy se nachází zatravněná plocha, 

sportovní hřiště a vzrostlé stromy.  

Celá stavba gymnázia je umístěna na pozemku majitele a revitalizace je prováděna 

pouze na vedlejší budově. [ 6 ]    
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4.2.1 Konstrukční řešení 

Nejprve se na rekonstruované budově museli provést bourací práce, které spočívaly 

v odstranění staré podlahy, demontáži veškerých oken a dveří.  

Z důvodu zateplení střechy muselo dojít k vybourání velkého rozsahu atiky
6
 případně 

nesoudržných částí atiky. Celá rekonstrukce probíhala v období letních prázdnin.  [ 6 ]    

 

Vodorovné konstrukce 

V 1. nadložním patře rekonstruované budovy po odstranění staré podlahy došlo 

k provedení nového hutněného zásypu zároveň s novým podkladním betonem v tloušťce 

100 mm, dále byla přidaná izolace proti zemní vlhkosti z těžkých asfaltových pásů. 

Hydroizolace byla napojena na stávající izolaci pod obvodovými konstrukcemi. Zateplení 

vnitřní podlahy bylo provedeno pomocí tepelné izolace z pěnového polystyrenu o tloušťce 

50 mm s ochrannou separační vrstvou z asfaltové lepenky, dále betonu pro vyrovnání 

podlahy obsahující síť KARI SZ o tloušťce 70 mm, poté bylo položeno PVC a keramická 

dlažba.    

 

Střecha 

Pro zateplení střechy bylo nutné odstranit oplechování a podkladní vrstvu, odřezat 

střechu 1000 mm od atiky a vyzdít nedodělanou atiku. Po vyzdění atiky proběhlo doplnění 

pěnového polystyrenu a zpětné doplnění vrstev střechy. Po té následovalo zateplení střechy 

pomocí izolací z desek stabilizovaného polystyrenu o tloušťce 160 mm a položení nové 

hydroizolace. Odvětrávání střechy je zajištěno pomocí větracích tvarovek. [ 6 ]    

 

Výplně otvorů 

Dřevěná okna nacházející se na rekonstruované budově, byla nahrazena novými 

plastovými okny s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W*m
-2

*K
-1

 

(množství tepla, které projde jednotkovou plochou při určitém teplotním rozdílu) a to ve 

                                                           
6
 Atika: architektonický prvek 
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stejném členění a stejném odstínu jako okna předchozí. Dřevěné venkovní dveře byly 

nahrazeny novými dřevěnými dveřmi se zaskleným izolačním dvojsklem ve stejném 

členění a odstínu jako původní. [ 6 ]    

 

Úpravy povrchů 

Po ukončení vnitřních úprav bylo nutné provést zateplení z venkovní části budovy. 

Zateplení po obvodu budovy zabezpečilo zvýšení jeho tepelného odporu a zároveň omezilo 

statické poruchy vzniklé tepelným rozdílem mezi vnějšími a vnitřními konstrukcemi.     

Zateplení povrchů bylo provedeno za pomocí lepící štěrkové hmoty, stabilizovaného 

samozhášivého pěnového polystyrénu, minerální vlny a tenkovrstvé omítky na přitmelené 

armovací tkanině. [ 6 ]    

 

Rozměry tepelného izolantu 

Obvodové stěny  140 mm 

Střecha  160 mm 

Ostění a nadpraží 20 – 40 mm 

Soklové zdivo  80mm 

 

Pouţité materiály 

Použité materiály splňovaly veškeré podmínky dle vyhlášky 22/97Sb, 163/02Sb. 

v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. [ 6 ]    
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4.2.2 Finanční prostředky  

Náklady na rekonstrukci budovy činily celkem 6 610 717 Kč. Z  důvodu výměny 

toalet byla uznána dotace z EU ve výši 4 268 048Kč. Státní fond životního prostředí 

přispěl na přestavbu budovy 1 311 800 Kč, příjemce podpory Moravskoslezský kraj 

investoval 426 804 Kč. [ 3 ]    

4.2.3 Ekologické zhodnocení  

Budova gymnázia byla postavena ve 20. století. Z tohoto důvodu docházelo 

k velkým únikům energie a tím větším nákladům na provoz. Zateplením obvodových stěn, 

výplní otvorů a zateplením střechy gymnázia došlo ke snížení emisí CO2 o 27, 24 t/rok a 

úspoře energie o 236, 6 GJ/ rok. [ 3 ]    
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat využití strukturálních fondů EU pro 

podporu životního prostředí ve vybraných projektech. Analýza projektů ukázala na mnoho 

výhod. Čistírna odpadních vod v obci Mikulčice přinesla významné zlepšení kvality 

odváděné vody do toku Kyjovka, zmírnil se zápach a také se snížila hlučnost v okolí 

čistírny odpadních vod, kolem které vede komunikace do nedalekého muzea.   

Finanční prostředky investovány do obnovy čistírny odpadních vod byly velkým přínosem 

pro obyvatele, živočichy a životní prostředí v okolí obce Mikulčice a na tok Kyjovky.  

Druhým analyzovaným projektem byla ekologizace budovy Wichterlova gymnázia 

Ostrava – Poruba, kde se rekonstrukcí budovy dosáhlo podstatně lepší izolační schopnosti 

obvodových stěn, dále  výměnou oken za plastová a celkovým zateplením střechy 

gymnázia došlo k úspoře energie o 236, 6 GJ/ rok. Tím došlo ke snížením emise CO2 o 27, 

24 t/rok.  

Po zhodnocení těchto dvou projektů je zřejmé, jak je důležité, aby existovala 

instituce, která podporuje ekologii, protože pokud by byly všechny projekty  ve špatném 

stavu neměli bychom naší budoucí generaci nabídnout čisté životní prostředí. 

Státu, krajům, obcím, ale také obyčejnému člověku by nemělo být životní prostředí 

lhostejné, proto by měl využít podpory ze strany Evropské unie, která pomáhá snížit 

náklady na rekonstrukce a výstavbu zařízení napomáhající zlepšení životního prostředí.  
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