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BANNER OPŽP
Je souhrn všech povinných informací uváděných v rámci propagace Operačního programu Životní prostředí,
které vycházeji z nařízení Evropské unie.
Skládá se z:
a)
b)

znaku Evropské unie
názvu fondu Evropské unie (Fond soudržnosti – FS, Evropský fond pro regionální rozvoj – EFRR), z nějž je akce podporována. Vztahuje-li se informační nebo komunikační opatření k jedné nebo několika akcím spolufinancovaným
z více než jednoho fondu, lze odkaz nahradit odkazem na fondy ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy,

c)

názvu operačního programu.

HORIZONTÁLNÍ VARIANTA BANNERU OPŽP

VERTIKÁLNÍ VARIANTA BANNERU OPŽP
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BANNER OPŽP
OCHRANNÁ ZÓNA
1/3 x

šířka banneru OPŽP

1/3 x

1/3 x

x = výška znaku EU

1/3 x
Ochranná zóna banneru OPŽP
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BANNER OPŽP
MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální velikost loga
se zachováním čitelnosti

x = 8 mm

x = 8 mm

je při výšce vlajky 8 mm.

Na dokumentech se doporučuje
používat bannero OPŽP,

x = 10 mm

s minimální výškou vlajky
alespoň 10 mm.

Zkrácená verze loga se umisťuje

x = 4 mm

převážně na drobné reklamní
předměty.
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ZÁKLADNÍ BARVY A BAREVNÉ VERZE BANNERU OPŽP
PANTONE Yellow
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
RGB: 255 / 204 / 0
HEX: FFCC00

PANTONE Reflex blue
CMYK: 100/ 80 / 0 / 0
RGB: 0 / 51 / 153
HEX: 003399

Základní plnobarevná varianta
banneru OPŽP

Jednobarevná varianta
banneru OPŽP

Tato varianta se doporučuje
používat na formulářích
a dokumentech
Do 10 % krytí pozadí
je možné použít logo
bez rámečku
Na světlých pozadích
se doporučuje logo
s bílým rámečkem
a textem v černé barvě
Na tmavých pozadích
se doporučuje logo
s bílým rámečkem
a textem v bílé barvě
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BANNER OPŽP VE SPOJENÍ S DALŠÍMI LOGY
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PÍSMO
Na předmětech nebo dokumentech spojených s programovým obdobím 2014–2020 je stanoveno používat bezpatkový
font, nejlépe Arial (ve všech řezech). Jako alternativní font se doporučuje používat bezpatkový font Verdana a Helvetica
Neue. Na povinných nástrojích je možné používat pouze font Arial (nevztahuje se na text obsažený v logu řídicího
orgánu). V textech banneru OPŽP je možné používat pouze písmo Arial v řezu Regular.

Arial Regular

Aaá Bb Ccč Ddď Eeéě Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Řř Ss Šš Ttť Uuúů Vv Ww Xx Yy Zzž

Arial Bold

Aaá Bb Ccč Ddď Eeéě Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Řř Ss Šš Ttť Uuúů Vv Ww Xx Yy Zzž

Arial Italic

Aaá Bb Ccč Ddď Eeéě Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Řř Ss Šš Ttť Uuúů Vv Ww Xx Yy Zzž

Arial Bold Italic

Aaá Bb Ccč Ddď Eeéě Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Řř Ss Šš Ttť Uuúů Vv Ww Xx Yy Zzž
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DOPLŇKOVÉ PRVKY
Operační program Životní prostředí 2014–2020 je dělen dle podporovaných aktivit do pěti
tzv. prioritních os. Ke každé z prioritních os náleží piktogram znázorňující, co je cílem dané
prioritní osy.

PRIORITNÍ OSA 1
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

PRIORITNÍ OSA 2
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

PRIORITNÍ OSA 3
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

PRIORITNÍ OSA 4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu

PRIORITNÍ OSA 5
Energetické úspory

CMYK:

100/50/0/15

RGB:

0/99/165

PANTONE: 307 C

CMYK:

50/0/0/0

RGB:

109/207/246

PANTONE: BLUE 0821 C

CMYK:

0/40/100/0

RGB:

250/166/26

PANTONE: 130 C

CMYK:

80/0/100/0

RGB:

13/177/75

PANTONE: 7481 C

CMYK:

0/100/100/15

RGB:

206/24/30

PANTONE: 1795 C
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
OSOBNÍ DOPIS / ÚŘEDNÍ DOPIS
Záhlaví a zápatí dokumentů se mění dle zprostřekujícího subjektu, který dokument vydává.

Jméno, pĝíjmení
funkce
Státní fond životního prostĝedí þR

Praha dd. mm. rrrr
þ. j.:

Vážený pane,

Vyĝizuje: Jméno pĝíjmení

Název firmy, úĝadu

Tel.:

Jméno

267 994 xxx, xxx xxx xxx

E-mail: jmeno.prijmeni@sfzp.cz
Státní fond životního prostĝedí þeské republiky (dále jen fond) je specificky zamčĝenou institucí, která
Datum: dd. mm. rrrr
je významným finanÿním zdrojem pro podporu realizace opatĝení k ochranč a zlepšování stavu
þ. j.:
SFZP xxxxxx/20xx
životního prostĝedí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojĥ

Ulice, ÿíslo popisné/ÿíslo orientaÿní
PSþ NÁZEV ADRESNÍ POŠTY

k plnční závazkĥ vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochranč životního prostĝedí, ÿlenství
v Evropské unii a k uskuteÿėování státní politiky životního prostĝedí.
Fond byl zĝízen a jeho ÿinnost je legislativnč upravena zákonem ÿ. 388/1991 Sb., na který navazují

Úĝední dopis

provádčcí pĝedpisy î statut fondu, jednací ĝád Rady fondu, smčrnice Ministerstva životního prostĝedí
o poskytování finanÿních prostĝedkĥ z fondu a pĝílohy smčrnice, které upravují podmínky pro
poskytování podpory pro pĝíslušné období.

Státní fond životního prostĝedí þeské republiky (dále jen fond) je specificky zamčĝenou institucí, která

je významným finanÿním zdrojem pro podporu realizace opatĝení k ochranč a zlepšování stavu
Pĝíjmy fondu jsou tvoĝeny pĝedevším z plateb za zneÿišģování nebo poškozování
jednotlivých
složek
životního prostĝedí
v jeho
jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojĥ
životního prostĝedí, ze splátek poskytnutých pĥjÿek a jejich úrokĥ a výnosu
z uložených
k plnční
závazkĥ disponibilních
vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochranč životního prostĝedí, ÿlenství
prostĝedkĥ na termínovaných vkladech. O použití finanÿních prostĝedkĥ
z fondu rozhoduje
ze zákona státní politiky životního prostĝedí.
v Evropské
unii a k uskuteÿėování
ministr životního prostĝedí na základč doporuÿení poradního orgánu î Rady fondu. Tyto pĝíjmy netvoĝí

souÿást státního rozpoÿtu þeské republiky.
S pozdravem

Fond byl zĝízen a jeho ÿinnost je legislativnč upravena zákonem ÿ. 388/1991 Sb., na který navazují
provádčcí pĝedpisy î statut fondu, jednací ĝád Rady fondu, smčrnice Ministerstva životního prostĝedí
o poskytování finanÿních prostĝedkĥ z fondu a pĝílohy smčrnice, které upravují podmínky pro
poskytování podpory pro pĝíslušné období.
Pĝíjmy fondu jsou tvoĝeny pĝedevším z plateb za zneÿišģování nebo poškozování jednotlivých složek
životního prostĝedí, ze splátek poskytnutých pĥjÿek a jejich úrokĥ a výnosu z uložených disponibilních

Vážený pan
jméno, pĝíjmení
Ulice, ÿíslo popisné/ÿíslo orientaÿní
PSþ NÁZEV ADRESNÍ POŠTY

prostĝedkĥ na termínovaných vkladech. O použití finanÿních prostĝedkĥ z fondu rozhoduje ze zákona
ministr životního prostĝedí na základč doporuÿení poradního orgánu î Rady fondu. Tyto pĝíjmy netvoĝí
souÿást státního rozpoÿtu þeské republiky.
S pozdravem

..........................................................................................
Jméno pĝíjmení
funkce, odbor, oddčlení
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
TISKOVÁ ZPRÁVA / TITULNÍ STRANA DOKUMENTŮ
Záhlaví a zápatí dokumentů se mění dle zprostřekujícího subjektu, který dokument vydává.

Název subjektu, který TZ vydává
Místo a datum vydání TZ

TISKOVÁ ZPRÁVA
Název TZ – struÿný a výstižný

Struÿné shrnutí obsahu tiskové zprávy, Struÿné shrnutí obsahu tiskové zprávy, Struÿné shrnutí obsahu
tiskové zprávy, Struÿné shrnutí obsahu tiskové zprávy, Struÿné shrnutí obsahu tiskové zprávy, Struÿné
shrnutí obsahu tiskové zprávy, Struÿné shrnutí obsahu tiskové zprávy.

NÁZEV DOKUMENTU

První odstavec: nejdĥležitčjší informace – kdo, co, kde, kdy, proÿ a klíÿová zpráva ÿi resumé (zbude i po
krácení textu novináĝi, kteĝí ÿasto nemají tolik prostoru).
Hlavní ÿást: rozvinuté sdčlení, fakta (uvádčt zdroje informací), komentáĝe (používat pĝímou ĝeÿ).
V Praze dne dd. mm. 2010
Podrobnosti lze dávat do poznámek (viz konec stránky). Hlavní text TZ by nemčl pĝesáhnout rozsah A4.
þ. j.: SFZP XXXXXX
Závčr: souvislosti, pĝehledy a velmi struÿná historie pĝípadu (background).

Seznam pĝíloh
Kontakt na zodpovčdného pracovníka, tiskového mluvÿího apod.

Schvaluji:

…………………………………………………………………
Jméno, pĝíjmení
ĝeditel Státního fondu životního prostĝedí þR

Beru na včdomí:

1/1

…………………………………………………………………
Jméno, pĝíjmení
pracovní pozice

1/1
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
PREZENTACE
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY
PREZENTACÍ
• pravidlo 5 x 5 či 6 x 6 – tj. maximálně 5 (6) bodů (odrážek)
a 5 (6) slov na řádek
• nepoužívejte psaní dlouhých vět –

Toto je pouze slepý titulek

prezentace slouží jako doplněk
k mluvenému slovu
• minimální velikost psíma je
18–24 bodů

Jméno Pĝíjmení
funkce, odbor/oddčlení, Státní fond životního prostĝedí þR

• zvýrazňujeme tučným písmem
• důležité informace na konci řádky
• kvalitní obrázky
• správně popsané srozumitelné

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

grafy
• pamatujte – méně je někdy i více!

Zástupný text (Styl ve Wordu: Nadpis 1)
Zástupný text (Styl ve Wordu: Nadpis 2)
• 1x tabulátor + zástupný text (Styl Wordu: Nadpis 3)
 2x tabulátor + zástup. text (Styl Wordu: Nadpis 4)
• 3x tabulátor + zástupný text (Styl Wordu: Nadpis 5)
 4x tabulátor + zástupný text (Styl Wordu: Nadpis 6)

2

Dčkuji za pozornost!
Titul, Jméno, Pĝíjmení
Pracovní zaĝazení

Ministerstvo životního prostĝedí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostĝedí þR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany pĝírody a krajiny þR - www.ochranaprirody.cz
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
POZVÁNKA

POZVÁNKA
Státní fond životního prostɶedí õR Vás srdeȞnȪ zve na odborný semináɶ

PŔedstavení OPERAèNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTċEDÍ 2014–2020
KVALITA
OVZDUŠÍ

õISTOTA
VODY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŬÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

OperaȞní program Životní prostɶedí 2014–2020 navazuje na OperaȞní program Životní prostɶedí 2007–2013.
V následujících letech má pro žadatele pɶichystány témȪɶ 2,637 miliardy eur na podporu ekologických projektʜ.
Program je otevɶen obcím a mȪstʜm, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vȪdeckým ústavʜm,
fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.
Termín konání: 15. ɶíjna 2015
Místo konání: Hotel ILF, BudȪjovická 15/743, 140 00, Praha 4 – Michle
PROGRAM
830 – 900

Registrace úɯastníkʢ

900 – 930
930 – 1015
15
10 – 1045

DoȞerpání OPŽP 2007-2013 a pɶedstavení nového OPŽP 2014-2020
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Provozování vodohospodáɶské infrastruktury

1045 – 1100

Pʔestávka

1100 – 1145
1145 – 1245

PO 1: Snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a pɶedstavení
PO 5: Energetické úspory

1245 – 1330

Obɵdová pauza (V blízkosti hotelu je restaurace Kolkovna – www.kolkovna.cz, kam si mohou
úɯastníci zajít na obɵd. Úɯastníci si obɵd hradí sami.)

1330 – 1345
1345 – 1430

PO 3, SC 3.5: Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systému jejich ɶízení
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátȪže a rizika

14 – 14

Pʔestávka

30

45

1445 – 1530
1530 – 1610
1610 – 1640

PO 4: Ochrana a péȞe o pɶírodu a krajinu
Veɶejné zakázky v OPŽP 2014 + a nejȞastȪjší pochybení
Bonita žadatele, tnancování

Vstup na semináɶ je zdarma, pro registraci je nutné se pɶihlásit na: www.unni-konference.cz

www.opzp.cz • Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
INZERCE

PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování
kvality vody a snižování rizika
povodní
Druhá fáze projektů z tzv. 61. fázovací výzvy OPŽP 2007–2013 na stavbu
vodohospodářské infrastruktury. Projekty na preventivní protipovodňová
opatření, na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití, na stabilizaci svahových nestabilit. Žádat mohou zejména kraje,
obce, státní podniky, školská zařízení
a obchodní společnosti. Aktuálně jsou
otevřené výzvy pro speciﬁcké cíle 1.1,
1.2, 1.3 a 1.4.

ALOKACE: 1,3 miliardy Kč

PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování
kvality ovzduší v lidských sídlech
Projekty na výměnu starého kotle na
pevná paliva za ekologičtější zdroj,
tzv. kotlíkové dotace ze speciﬁckého
cíle 2.1, které budou prostřednictvím
krajů poskytovány občanům v rámci
krajských výzev. Speciﬁcký cíl 2.2 je určen pro obce, kraje, státní podniky, školy
a další subjekty, které chtějí snížit emisi
znečišťujících látek do ovzduší.

ALOKACE: 5,5 miliard Kč

PRIORITNÍ OSA 3: Odpady
a materiálové toky, ekologické
zátěže a rizika
Projekty na systémy pro separaci biologicky rozložitelných odpadů, plastů,
papírů, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů, na výstavbu/modernizaci sběrných dvorů a kompostáren, odstranění ekologických zátěží.
Aktuálně jsou otevřené výzvy pro speciﬁcké cíle 3.2 a 3.4. Žádat mohou jak
podnikatelské, tak veřejné subjekty,
zejména obce a kraje, příspěvkové
organizace a státní podniky.

ALOKACE: 2,4 miliardy Kč

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana
a péče o přírodu a krajinu
Projekty na zajišťování péče o NP,
CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy
Natura 2000, na péči o vzácné druhy
a jejich biotopy, ochranu ohrožených
rostlin a živočichů, revitalizaci vodních toků, protierozní ochranu, revitalizaci sídelní zeleně a řadu dalších
aktivit směřujících mj. k zadržení vody
v krajině. Aktuální výzvy pro speciﬁcké cíle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 jsou otevřeny
především pro správy národních parků, státní podniky, obce, kraje, neziskové organizace a školy.

ALOKACE: 2,9 miliard Kč

Kompletní výčet žadatelů, kteří mohou v rámci jednotlivých speciﬁckých 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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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
TISKOVINY

wwww.opzp.cz • Zelená linka: 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz
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KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
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POVINNÉ NÁSTROJE PUBLICITY
DOČASNÝ BILLBOARD
Dočasný billboard obsahuje následující informace:
•
název projektu,
•
hlavní cíl projektu,
•
banner OPŽP,
•
logo řídicího orgánu (MŽP),
•
odkazy na řídicí orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR
nebo AOPK ČR) a odkaz na příjemce dotace.

Tento projekt je spolu¿nancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operaþního programu Životní prostĜedí.

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

Celkové uznatelné náklady: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Dotace EU: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
PĜíspČvek pĜíjemce dotace: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Datum zahájení realizace projektu: XX.XX.201X
Datum ukonþení realizace projektu: XX.XX.20XX

2 400 mm

Toto je pouze slepý název
realizovaného projektu

Struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na
jeho pĜíspČvek ke zlepšení životního prostĜedí,
struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na
jeho pĜíspČvek ke zlepšení životního prostĜedí, o cíli projektu s dĤrazem na jeho pĜíspČvek
ke zlepšení životního prostĜedí.

ěídící orgán: Ministerstvo životního prostĜedí
ZprostĜedkující subjekt: Státní fond životního prostĜedí ýR
PĜíjemce dotace: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

5 100 mm
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POVINNÉ NÁSTROJE PUBLICITY
STÁLÁ PAMĚTNÍ DESKA
Stálá pamětní deska obsahuje následující informace:
•
název projektu,
•
hlavní cíl projektu,
•
banner OPŽP,
•
logo řídicího orgánu (MŽP),
•
odkazy na řídicí orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR
nebo AOPK ČR) a odkaz na příjemce dotace.

Toto je pouze slepý název
projektu ¿nancovaného EU

Projekt byl spolu¿nancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operaþního programu Životní prostĜedí.

Projekt byl spolu¿nancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci
Operaþního programu Životní prostĜedí.

Struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na jeho pĜíspČvek ke zlepšení
životního prostĜedí, toto je celkovČ struþná informace o cíli projektu s dĤrazem
na jeho pĜíspČvek ke zlepšení životního prostĜedí.

400 mm

Toto je pouze slepý název
projektu ¿nancovaného EU

Struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na jeho pĜíspČvek ke zlepšení
životního prostĜedí, toto je celkovČ struþná informace o cíli projektu s dĤrazem
na jeho pĜíspČvek ke zlepšení životního prostĜedí.

Celkové uznatelné náklady: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Dotace EU: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
PĜíspČvek pĜíjemce dotace: XXX XXX XXX Kþ (XX %)

Celkové uznatelné náklady: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Dotace EU: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
PĜíspČvek pĜíjemce dotace: XXX XXX XXX Kþ (XX %)

ěídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ZprostĜedkující subjekt: AGENTURA OCHRANY PěÍRODY A KRAJINY ýR
PĜíjemce dotace: XXXXXXXXXXX XXXXXXX

ěídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ZprostĜedkující subjekt: AGENTURA OCHRANY PěÍRODY A KRAJINY ýR
PĜíjemce dotace: XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Realizace projektu se uskuteþnila v letech 201X–20XX

Realizace projektu se uskuteþnila v letech 201X–20XX

300 mm
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POVINNÉ NÁSTROJE PUBLICITY
PLAKÁT A3
Plakát obsahuje následující informace:
•
název projektu,
•
hlavní cíl projektu,
•
banner OPŽP,
•
logo řídicího orgánu (MŽP),
•
odkazy na řídicí orgán (MŽP), zprostředkující subjekt (SFŽP ČR
nebo AOPK ČR) a odkaz na příjemce dotace.

Toto je pouze slepý název
realizovaného projektu
Tento projekt je spolu¿nancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operaþního programu Životní prostĜedí.

420 mm

Struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na jeho pĜíspČvek ke zlepšení životního prostĜedí, toto je celkovČ struþná informace o cíli projektu s dĤrazem na
jeho pĜíspČvek ke zlepšení nejen životního prostĜedí, o cíli projektu s dĤrazem
na jeho pĜíspČvek.
Celkové uznatelné náklady: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Dotace EU: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
PĜíspČvek pĜíjemce dotace: XXX XXX XXX Kþ (XX %)
Datum zahájení realizace projektu: XX.XX.201X
Datum ukonþení realizace projektu: XX.XX.20XX
ěídící orgán: Ministerstvo životního prostĜedí
ZprostĜedkující subjekt: Státní fond životního prostĜedí ýR
PĜíjemce dotace: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

297 mm
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DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE PUBLICITY
SAMOLEPKA
Spolutnancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci OperaȞního programu Životní prostɶedí.

Spolutnancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci OperaȞního programu Životní prostɶedí.

Spolutnancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci OperaȞního programu Životní prostɶedí.

Spolutnancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci OperaȞního programu Životní prostɶedí.
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