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Operační program Životní prostředí – oblast 

podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických 

zátěží a aktuální stav 



Oblast podpory 4.2 – sanace SEZ 
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Globální cíl: 

 odstraňování starých ekologických zátěží. 

 

Specifické cíle: 

 zvýšení počtu inventarizovaných kontaminovaných míst 

 zvýšení připravenosti sanace staré ekologické zátěže formou 

zpracování analýz rizika 

 snížení počtu rizikových kontaminovaných (prioritních) lokalit se 

starou ekologickou zátěží v ČR 



 Možná podpora projektů: 
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 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 

míst k sanaci; 

 

 realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit i 

problémových území obsahující více než jedno kontaminované 

místo; 

 

 sanace vážně kontaminovaných lokalit  

 



 

Sanace vážně kontaminovaných lokalit  
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a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb 

(včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a 

podzemních vod 

 

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých 

skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod 

způsobených hornickou činností 

 

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní 

vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod. 

 

d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst 

 

e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti. 

 

 



Současný stav 
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 V rámci oblasti podpory 4.2 bylo operačním programem pro období 

2007 – 2013 alokováno 256,247 mil EUR z Fondu Soudržnosti (cca 

6.5 mld. Kč). 

  Do současnosti vyhlášeno 7 výzev pro předkládání žádostí o 

podporu  

 Z toho 1 výzva na tzv. „velké projekty“ (nad 50 mil. EUR) 

 

 celkem schváleno k podpoře cca 140 projektů v celkové výši cca 

4,3 mld. Kč.  

 

 1 velký projekt čeká na posouzení ze strany EK – v případě 

schválení zbývá v OP 4.2 cca 800 mil. Kč – 1 mld. Kč 

 



Současný stav 
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 předpoklad vyčerpání celkové alokace do konce r. 2015 

 zájem o tuto oblast zatím výrazně neklesá – dostatek projektů 

 v současnosti příprava další výzvy (možná poslední?)  

 příjem projektů během léta 2012 

 do výše celkové zbývající alokace pro OP 4.2 (max. 1 mld. Kč) 

 příjem žádostí zaměřen prioritně pouze na projekty realizací sanací 

starých ekologických zátěží (omezení příjmu projektů na zpracování 

analýz rizik a průzkumných prací).  

 podrobnosti budou uvedeny na webových stránkách www.opzp.cz. 

 

http://www.opzp.cz/


Další programové období 

 

7 

 

 ??? 

 bude samostatný operační program? 

 s podporou sanací starých ekologických zátěží se předběžně počítá 

i v rámci příštího programového období 

  předpoklad využití zkušeností z OPŽP a vzniklých nástrojů – např. 

výstupy projektu vytvoření národní inventarizace kontaminovaných 

míst (využití pro prioritizace, posuzování a hodnocení projektů 

sanací zatížených lokalit) 



8 
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