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Dotační program Jihomoravského kraje na podporu
boje proti suchu, následné péče o zeleň a zadržování
vody v krajině na území Jihomoravského kraje

Editorial
Vážené dámy, vážení pánové,
náš kraj dlouhodobě patří mezi ty, které
jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu
a postupujícím suchem.
Chci, aby jižní Morava a její příroda zůstala
taková, jakou ji známe a jakou ji máme rádi.
Proto musíme znovu začít dobře hospodařit
s vodou a vrátit se k tomu, co už dávno znali
naši předci.
V boji proti suchu jsme všichni v první linii.
Starostové a starostky, hejtmani, zemědělci,
vlastníci půdy a mnozí další. Je na nás, jakou
krajinu předáme dalším generacím.
I proto jsme i v těchto ekonomicky těžkých
dobách nesáhli ke škrtům v oblasti podpory
boje proti suchu a přicházíme s dotačním
programem, který má jedinou ambici.
Inspirovat všechny starosty a starostky, aby se
do boje proti suchu zapojili i další z nich.
A právě proto vznikla i tato brožura.
Přinášíme v ní desítku zajímavých projektů
nejen z Jihomoravského kraje, které ukazují
celou škálu možností, jaké v této oblasti
podniknout. Naleznete zde i dva rozhovory
s jihomoravskými starosty, přehledný stručný
popis letošního dotačního programu a pár
dalších informací.
Díky všem, kteří už na téhle cestě jste, a díky
všem, kteří do ní naskočí.
Příroda nepočká!

Váš hejtman
Jan Grolich

Editorial
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
do rukou se Vám dostává informace o dotačním
titulu, který je pro náš kraj skutečně důležitý.
Bez přehánění možná nejdůležitější. Potýkáme
se s extrémním suchem, které v dlouhodobém
horizontu může způsobit, že jižní Morava bude
za pár let vypadat jinak, než ji známe.
Díky finančním prostředkům z programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině
a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje můžeme zmírnit dopady klimatických změn na jižní Moravě. Pro rok 2021 jsme
vyhradili částku 20 milionů korun. O peníze
může žádat celá řada aktérů - od obcí, jejich
dobrovolných svazků, přes drobné zemědělce
nebo školy a školky.
I přes relativně srážkově vydatný rok 2020 si
uvědomujeme, že sucho je na území našeho
kraje trvalým fenoménem a pokračuje situace,
která může mít vážné environmentální, ekonomické a sociální dopady nejen v kraji. Sucho
totiž negativně ovlivňuje nejen zemědělskou či
lesní produkci, ale v některých situacích i turistický ruch a kvalitu života obyvatel vůbec.
Kraj proto aktivně nabízí pomocnou ruku. Z celkové částky bude vyčleněno 12 milionů korun
na zdržení vody v krajině. Na podporu péče
o zeleň poputují 3 miliony korun a 4 miliony korun budou alokovány na projektovou dokumentaci uvedených aktivit. Poslední 1 milion korun
podpoří vznik koncepčních dokumentů.
Závěrem doufám, že i díky tomuto dotačnímu
titulu se nám společně povede zachovat jižní
Moravu takovou, jakou ji nosíme v našich srdcích a vzpomínkách - prosperující, plnou života
a zeleně.

Lukáš Dubec
1. náměstek hejtmana
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Inspirujte se

Receptem je zatravněná a ozeleněná údolnice.
Funguje to a oceňují to nejen myslivci, ale
všichni, kteří tráví v krajině volný čas.

Zatravnění
a ozelenění údolnice
u Nenkovic
Nenkovice, okres Hodonín
2010 – 2013
Dr.Ing. Petr Marada, Agroprojekt PSO spol. s r.o.
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Jak rozdělit jeden velký půdní blok na dva menší a současně minimalizovat
vodní a větrnou erozi? A ještě k tomu zadržet vodu v dráze soustředěného
odtoku? Receptem je zatravněná a ozeleněná údolnice. Funguje to
a oceňují to nejen myslivci, ale všichni, kteří tráví v krajině volný čas.
V krajině byl založen 25 m široký pás a původní druhy dřevin na orné
půdě. Ty pás doplňují a vymezují, aby nedošlo k rozorávání. Nechybí ani
polní cesta, která je dále trasována podél nově založeného biokoridoru.
Co opatření řeší

Kolik to stálo

Zatravněná údolnice zásadně omezuje vodní
erozi. Současně nebude docházet k tomu, aby
se zanášel zeminou Nenkovický potok a nově
vybudované retenční nádrže poblíž. Travní
pás zadržuje vodu v krajině a zlepšuje místní
mokroklima. Rozdělením velkého půdního
bloku se obnovila krajinná struktura, její ráz
a v neposlední řadě dochází k podpoře místní
biodiverzity.

Úprava terénu a realizace výsadeb
420 493 Kč
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Následná údržba po dobu 3 let
435 314 Kč
Celková cena vč. DPH
855 807 Kč

Inspirujte se

Dešťová voda z rodinných domů a veřejných
ploch okolo bratčické návsi už nově neputuje
do kanalizace, ale do jezírka, které kdysi
bývalo nevyužívanou hasičskou nádrží
v havarijním stavu s neprostupným
zabahněným okolím.

Hospodaření se
srážkami
Na Bahně
Bratčice, okres Brno-venkov
09/2018 – 05/2019
Ing. Jan Varadínek, Ing. Dan Šamánek, Mgr. Lukáš Kratochvíl
EKOSTAVBY Brno, a.s.
Obec Bratčice
www.obecbratcice.cz
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Přestavbou nádrže na přírodní jezírko se značně zvýšila schopnost zadržet vodu. Novou dešťovou kanalizaci a jezírka doplnily dřevěné lávky
s moly, díky kterým se dá přiblížit k vodě i přejít po zamokřených částech
parku. Voda z jezírka slouží i pro závlahu místních rostlin. Nechybí vodní
herní prvky, se kterými si zařádí nejen děti, i decentně osvětlené lavičky,
které vytváří z návsi příjemné místo pobytu nejen ve dne, ale i v noci.

Co opatření řeší
Na Bahně. Tak říkají lidé v Bratčicích prostoru,
který měl díky své poloze ambici být návsí.
Místo toho byl donedávna neutěšeným zabahněným prostorem s tuctovou požární nádrží.
Ta byla kvůli sedimentům i stáří v havarijním
stavu, voda v ní často v létě kvetla a zapáchala
a neopečovávané stromy v jejím okolí začínaly
být nebezpečné.
Namísto pouhého vyspravení požární nádrže se místní rozhodli pro proměnu celého
prostoru tak, aby opravdu začal sloužit jako
příjemné centrum obce zvoucí k setkávání,
procházkám i posezení. Vše směřovalo k tomu,
aby revitalizace obnovila náves s respektem
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k lidem i k přírodě a aby nebylo nutné území
odvodnit. Naopak začali s vodou hospodařit
ještě šetrněji.
Nově upravená dvouhektarová oblast Na Bahně nyní umožňuje zadržet srážkovou vodu tak,
aby mohla sloužit k závlaze a zásadním způsobem zlepšovala mikroklima v celém okolí.
Kolik to stálo
Náklady jsou vyčíslené na 10 milionů korun,
které obec Bratčice investovala ze svého
rozpočtu.
Životnost opatření odhaduje vedení obce
na 40 let.

Inspirujte se

Meliorační detektivka aneb Kam mizí voda.
Tak by se dal s trochou nadsázky nazvat
projekt revitalizace Lesnovských mokřadů
na okraji Jihlavy.

Ozdravení
vodního režimu
na Lesnovských
mokřadech
Lesnovské mokřady, Jihlava
2013 – 2019
Mokřady z.s.
Mokřady z.s.
Mokřady z.s.
www.mokrady.wbs.cz/Lesnovske-mokrady
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Přírodovědně cenná lokalita kolem Stříbrného potoka a rybníků Kulatina
a Luční už původní mokřady příliš nepřipomínala. A když se členové spolku Mokřady rozhodli pro revitalizaci oblasti, čekalo je v první řadě doslova detektivní pátrání po tom, kam se ztrácí voda. Na vině se ukázaly být
rozsáhlé meliorační úpravy z minulosti.
Až po vyhledání a odstranění všech nalezených melioračních trubek se
mohly na původně poměrně suchou louku vrátit tůně a potok opět dostal
své přírodní koryto. A už první rok se ukázalo, že opatření výborně fungují.
Po letech se sem dokonce vrátila i rosnička!

Co opatření řeší
Dobrovolníci sdružení ve spolku Mokřady se
rozhodli vrátit biologicky cenné lokalitě Lesnovských mokřadů její přirozenou schopnost
udržet vodu, kterou kvůli úpravám v minulosti
a špatné údržbě zdejších rybníků ztratila.
Nejprve vytvořili několi menších tůní a opravili
dva zdejší rybníky. Jako nezbytné se ukázalo
navrácení zatrubněného Stříbrného potoka
na povrch mokřadu. Na místě navíc začali
pořádat akce pro širokou veřejnost, mokřad
tak nyní slouží i k ekologické osvětě.
Až po vyhledání a odstranění všech nalezených melioračních trubek se mohly na původně poměrně suchou louku vrátit tůně a potok
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opět dostal své přírodní koryto. A už první rok
se ukázalo, že opatření výborně fungují. Po
letech se sem dokonce vrátila i rosnička!
Kolik to stálo
Celkové náklady na úpravy mokřadu jsou odhadovány celkem na 1,3 milionu korun. Z toho
revitalizace mokřadu nad Kulatinou vyšla na
800 tisíc korun.
Finance se čerpaly ze zdrojů Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny, Program péče
o krajinu, Nadace Partnerství, Kraj Vysočina,
Město Jihlava, Český svaz ochránců přírody,
vlastní náklady členů Mokřady z.s.

Inspirujte se

„Projekt představuje příklad dobré praxe
s využitím komplexních pozemkových
úprav a následné rychlé založení
biocentra s centrálním vodním prvkem
jako multifunkčního krajinného prvku
s přínosem pro přírodu i místní komunitu.“
ING. VLASTIMIL KARLÍK
Odborný porotce soutěže

Biocentrum
Mokroš
Mořice, okres Prostějov
2004
Agroprojekt PSO s.r.o. – Ing. David Mikolášek
Zahrada Olomouc, Eden Brno
Obec Mořice
www.morice.cz/mokros
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Na dříve holém poli vznikla na okraji obce Mořice doslova zelená oáza.
Ačkoliv ji obec vytvořila už v roce 2004, i v současné době ukazuje svůj
pozitivní vliv na okolní krajinu. Dnes již vzrostlé stromy obklopují mokřad,
louky i protékající potok. Biotop pomáhá zadržovat vodu v lokalitě, meze
a remízky zabraňují erozi a poskytují úkryt pro zvířata. Poblíž biocentra
vznikl v roce 2009 sad starých ovocných odrůd. Biotop je veřejně přístupný jako naučná plocha.

Co opatření řeší

Kolik to stálo

Obec Mořice se přibližně jednou za dekádu
potýkala s povodněmi z rozlité řeky Hané.
Místní se kvůli tomu rozhodli vybudovat na
zamokřených polích v blízkosti obce umělý
mokřad, který pomůže obec ochránit. Biocentrum Mokroš nyní pomáhá při rozlivech Hané,
zvyšuje schopnost krajiny zadržet vodu, zabraňuje erozi a slouží jako úkryt pro zvířata. Biocentrum je také oblíbeným cílem dětí z okolních škol a mateřské školy v Mořicích, která se
zaměřuje na environmentální výchovu.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny
na 3,1 milionu korun (3.109.225 Kč). Financován
byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství
ČR a Pozemkového úřadu Prostějov.
Životnost je předpokládána na desítky let.
Úspory ani návratnost se u tohoto typu projektu nevyčíslují.
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Inspirujte se

Intenzivně využívaná orná půda kam až oko
dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička
na jižní Moravě už ne. Dnes na Farmě Blatnička
uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné
kvetoucí pásy.

Obnova krajiny na
Zálúči u Blatničky
Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
10/2015 – dosud
Martin Smetana
Martin Smetana
Martin Smetana
www.farmablatnicka.eu/cs
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Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda
je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň
viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí
zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila
z nedalekého rybníka.

Co opatření řeší
Zatravněné pásy slouží k zasakování srážkové
vody, která na ně dopadne z nebe nebo steče
z okolních polí. Díky tomu dochází k doplnění
půdní vláhy a zásob vody v podzemí. Zpomaluje se tak rychlý odtok vody do Bozatinského
potoka nebo blízké závlahové nádrže Blatnička. Stejně to funguje i se sněhovými srážkami.
Kromě sucha si území dokáže lépe poradit
i s přívalovými srážkami a vodní a větrnou
erozí. Hluboce kořenící stromy - duby, hrušně,
kaštanovníky - se navíc umí dostat k podzem-
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ním zdrojům vody, kterou následně převádí
do koruny a výparem zlepšují mikroklima pro
okolní zemědělské hospodářství.
Kolik to stálo
Celkové náklady Martin Smetana nevypočítal, avšak zahrnovaly jak vlastní zdroje, dary,
dobrovolnické brigády, tak i částečně finance
z dotačního Programu obnovy přirozených
funkcí krajiny (POPFK) Ministerstva životního
prostředí.

Inspirujte se

Litovický potok v Hostivicích vypadal
dlouhá léta jako stovky jiných potoků
v mnoha obcích – byl uvězněný
v hlubokém betonovém korytě
a obklopený rumištěm.

Revitalizace
Litovického
potoka
Hostivice, okres Praha-západ
2014 – 2015
Ing. Zdeněk Viták
Zvánovec, a. s.
Město Hostivice
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Plán na rozvolnění břehů přírodě blízkým způsobem se poprvé objevil
v 90. letech.
Ne všichni však byli přesvědčeni o přínosu tohoto projektu – na potok
v betonovém korytě si za desetiletí zvykli. Nakonec ale mají Hostivice
místo nevzhledné strouhy příjemný potok v parku s tůněmi. Rozvolněné
koryto umí lépe reagovat na přívalové deště i sucho. Místním díky tomu
ubylo starostí s povodňovými rozlivy, které dříve zasahovaly i do zástavby.
Proměna Litovického potoka navíc vytvořila přirozenou zelenou osu města a láká k procházkám i posezení u vody.
Co opatření řeší

Kolik to stálo

Hlavní motivací k proměně Litovického potoka
byla snaha vrátit toku jeho přírodě blízký charakter a posílit jeho ekologické funkce. Úprava
koryta zvýšila kapacitu za velkých průtoků
a chrání obec před povodněmi. Zkušenosti
z posledních suchých let navíc ukazují, že
tok po revitalizaci funguje velmi dobře i za
nízkých průtoků. Pás zeleně kolem toku se stal
součástí vycházkových tras místních obyvatel
a přispívá k příjemnému žití v Hostivicích.

Odhadované celkové náklady stavby byly
31,8 milionů korun. Realizační náklady po výběrovém řízení se pak dostaly na necelých
12 milionů korun. Částku pokryla dotace v rámci operačního programu Životní prostředí.
Neplánované vícepráce, hlavně větší rozsah těžení zeminy, byly z části hrazené obcí Hostivice
a z části pokryté dotací.
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Inspirujte se

„Pro „kolemjdoucí“, ale i pro obyvatele blízkého sídliště, vznikl
prostor pro odpočinek. Kolem nově vzniklých tůní lze procházet
po nezpevněné stezce. Tůně postupně zarůstají vlhkomilnými
rostlinami, které budou mít dostatek vláhy i v suchých obdobích (400
m proti toku je na Mlýnském potoce Škrlovský rybník). Nezmíněným
vedlejší efektem revitalizace je i zpomalení případných vyšších
průtoků těsně před ústím Mlýnského potoka do Olšavy.“
RNDR. RADIM TOLASZ, PH.D.
Odborný porotce soutěže

Environmentální
park Škrlovec
sídliště Olšava, okres Uherské Hradiště
05/2019 – 10/2019
Atelier König, Staré Město u Uherského Hradiště
FLORSTYL s.r.o.
Město Uherský Brod
www.ub.cz
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Na okraji sídliště Olšava v Uherském Brodě byly ještě na začátku roku
2019 jen neudržované křoviny skrývající skládku. Dnes už ale místo vypadá
úplně jinak. Tvoří jej květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů, který doplňují sezónně vysychající mělké tůně. Spolu s nově
vymodelovaným terénem přispívají k lepšímu zadržování vody v místě
například při přívalových deštích. Park navazující na Mlýnský potok tvoří
přechod mezi urbanizovanou a zemědělskou krajinou u začátku cyklostezky. Rozprostírá se hned vedle panelového sídliště a slouží tak k rekreaci místních lidí. Nechybí broukoviště, líhniště a zimoviště pro obojživelníky.
Co opatření řeší
Pás nevábné a místy neprostupné zeleně na
okraji sídliště Olšava v Uherském Brodě byl
donedávna tak trochu zemí nikoho. Oblast
svažující se k Mlýnskému potoku vybízela spíše
k černým skládkám než k příjemným procházkám. Za ní už navazovala intenzivně obhospodařovaná půda a také silnice I/50 vedoucí na
Slovensko. Sídliště Olšava s přilehlou zástavbou rodinných domů obývá přibližně 800 obyvatel. Schopnost krajiny zadržet vodu je zde
velice malá, stejně jako biodiverzita v oblasti.
Vedení města se proto rozhodlo pro revitalizaci lokality tak, aby lépe zadržovala vodu
a pohlcovala hluk a prach z obchvatu. Nově
proměněný pás odděluje intenzivně zastavěné
území od plochy intenzivně obhospodařované
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zemědělské půdy a poskytuje tak prostor pro
trávení volného času v zeleni. Nová výsadba
a vytvoření tůní navíc pomůže lépe řešit všechny negativní aspekty tepelného ostrova, se
kterými se obyvatelé sídliště musí učit žít.
Kolik to stálo
Celkové náklady jsou vyčíslené na 818 087 korun. Namísto původního financování z dotačního programu nakonec Uherský Brod zaplatil
realizaci ze svého rozpočtu.
Návratnost investice vedení města nezvažovalo. Předpokládaná živostnost opatření je 50 let.
Díky tomu, že oblast nyní lépe zadržuje vodu,
klesly náklady na nutné zalévání. Jde však spíše
o principiální úsporu vody, úspora v penězích
se pohybuje v jednotkách tisíc korun.

Základní
informace

Základní informace

Základní informace

Který dotační titul
se hodí pro nás?
Záleží na tom, v jaké jste fázi a co se chystáte udělat.
V rámci každého dotačního titulu můžete podat jednu žádost.

Zadržení vody v krajině
Dotační titul 1

Zadržení vody
v krajině

Tohle je pro všechny, kteří už jsou připravení „kopnout do země“. Zaměřuje se na podporu hospodaření s vodou v území, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a protierozní opatření.
Patří sem tak výstavba, rekonstrukce a oprava malých vodních nádrží, mokřady, tůně, terénní
úpravy drobných vodních toků, obnova říčních ramen v nivě, průlehy, travní pásy, větrolamy i výsadba zeleně k zadržení vody v krajině a další projekty. Celkem je nachystáno 12 milionů korun.

Mám projekt,
letos chceme začít!

Koncepční
dokumenty

Následná péče
o zeleň

Chceme to pojmout z gruntu
a pořádně se připravit,
ať to má smysl!

Už máme hotovo,
potřebujeme se o to postarat!

Příjemci podpory
obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská
zařízení, církve a náboženské společnosti
a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu
Minimální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
25 000 Kč

Projektová
dokumentace
Vím, co a vím kde.
Už jenom chybí projekt!
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Maximální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
400 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele
50 %
Uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Základní informace

Základní informace

Následná péče o zeleň
Dotační titul 2
NOVINKA

Výsadba zeleně je jenom první část, pak je taky potřeba se o ni odborně starat, aby to nepřišlo
vniveč. A pro tyhle účely je tady tento dotační titul. Patří sem péče o vzrostlé dřeviny, výchovné
a opravné řezy, dosadby stromů i keřů, zalévání v době sucha nebo nákup a použití zavlažovacích
vaků v intravilánech. Zkrátka vše, co je potřeba, aby stromy a keře přežily a plnily svou funkci.
Celkem jsou nachystány tři miliony korun.
Příjemci podpory
obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola,
škola a školské zařízení a nestátní neziskové
organizace.
Minimální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
25 000 Kč

Maximální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
50 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele
30 %
Uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Koncepční dokumenty k opatřením
ke zmírnění dopadu klimatických změn
Dotační titul 4
Tohle je novinka. Opatření, která přírodě pomůžou jsou desítky. Aby to však mělo opravdový
efekt, který skutečně ovlivní mikroklima a vodohospodářskou situaci na daném území, je potřeba to promyslet, projednat s obyvateli a pořádně to naplánovat se zdravým selským rozumem.
V tomto dotačním titulu si můžete zažádat o 60 tisíc na tvorbu komplexního dokumentu. Ten by
měl zhodnotit, která opatření v daném místě mají význam. Budete tak vědět, co, kdy, kde udělat
a za kolik, aby váš kousek jižní Moravy zůstal zelený a plný života.

Příjemci podpory
obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje

Projektová dokumentace

Minimální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
25 000 Kč

Dotační titul 3
Když už víte, co chcete dělat a kde, už jste krůček před realizací aktivit, které krajině pomůžou
lépe zadržet vodu. Předtím než ale začnete něco budovat, potřebujete projekt. Na ně jsou v tomto dotačním titulu nachystány 4 miliony a získat můžete až sto tisíc.

Příjemci podpory
obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje
Minimální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
25 000 Kč
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Maximální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
100 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele
40 %
Uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
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Maximální výše podpory
na jeden projekt/akci/činnost
60 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele
40 %
Uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Důležité informace

Podrobné informace, termíny
a formální požadavky najdete zde:
www.kr-jihomoravsky.cz/link/sucho

Slovo náměstka

I v letošním finančně vypjatém roce Jihomoravský kraj vypsal dotační program na podporu
boje proti suchu a zadržování vody v krajině. Já
jsem rád, že se nám podařilo připravit celkem
20 milionů korun.
Stejně jako v minulých letech nechybí dotační
titul na podporu protierozních opatření a projektů, které krajině lépe pomohou zadržovat
vodu. Opět je připraven titul na podporu
následné péče o stromy a zeleň. Drobnou
změnou je osamostatnění dotačního titulu
na přípravu projektu, ve kterém si žadatelé
mohou říct až o šedesát tisíc korun.
Největší změnou ale je nová podpora přípravy koncepčních dokumentů k opatřením ke
zmírnění klimatických změn.
Proč to děláme?
Možná máme velké ambice, ale jestli se chceme skutečně připravit na změny, které na naše
jihomoravské obce a krajinu dopadají, musíme
začít myslet dál než v horizontu příštího roku.
Chceme obce povzbudit v tom, aby se pustily

Největší změnou je
nová podpora přípravy
koncepčních dokumentů
k opatřením ke zmírnění
klimatických změn.
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do komplexnějšího uvažování. Cílem je, aby
pro obec existoval dokument, který nachystá
možná opatření v boji proti suchu a změnám
klimatu na daném území například na deset
let. A to tak, aby když se jednotlivé věci zrealizují, byla v krajině poznat změna.
Bude to trvat, ale tak už to v přírodě chodí.
Díky všem, kteří se do toho pustí!
Ing. Jan Zámečník,
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Podpořili
jsme

Podpořili jsme

Podpořili jsme

Mokřad
v zahradě ZŠ
Židlochovice,
Židlochovice

Ošetření stromů
- následná péče,
Višňové

2018—2019

2020

Dotace Jihomoravského kraje
248 185 Kč

Dotace Jihomoravského kraje
50 000 Kč

Celkové náklady
504 750 Kč

Celkové náklady
120 327 Kč

Revitalizace
údolní nivy
Rostěnického
potoka, Kozlany
2017—2018 a 2018—2019
Dotace Jihomoravského kraje
300 000 Kč a 80 305 Kč

Krajinotvorná
nádrž a mokřad,
Kuželov
2017—2018 a 2018—2019
Dotace Jihomoravského kraje
290 355 Kč a 300 000 Kč
Celkové náklady
5 807 117 Kč a 1 209 149 Kč

Celkové náklady
6 960 336 Kč a 1 606 107 Kč

Příklad podpořených projektů z minulých let.
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Podpořili jsme

Oprava
Podomského
rybníka, Podomí
2019

Dotace Jihomoravského kraje
350 000 Kč
Celkové náklady
2 746 749 Kč

Podpořili jsme

Realizace
části lokálního
biokoridoru,
Žďárec
2019—2020

Dotace Jihomoravského kraje
333 290 Kč
Celkové náklady
3 325 494 Kč

Alej ke hřbitovu
a vrbové stavby,
Branišovice
2019

Dotace Jihomoravského kraje
159 521 Kč
Celkové náklady
353 248 Kč
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Rozhovor

Rozhovor

„Máme tady
super mokřad!“
říkají dnes Ořechovčáci

Jedenáct kilometrů jihozápadně od Brna leží
Ořechov. Za posledních patnáct let se začalo
okolí obce zásadně měnit. Přibyly stromy
kolem cest a kolem obce na okraji Bobravské
vrchoviny se začaly znovu objevovat rybníky
a mokřady. Znaku obce dominuje zelený strom
na bílém poli a z rohovoru s ořechovským
starostou Tomášem Dudíkem, zjistíte, že tam
právem patří.
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Rozhovor

Když se člověk prochází v okolí Ořechova, ze
všech stran jej lemují biokoridory nebo polní
cesty. V krajině přibyly rybníky, tůně, mokřady nebo suché poldry. Nebylo to tak ale vždy.
Jak se vám to podařilo?
Nejdůležitější věcí jsou komplexní pozemkové úpravy. To se podařilo ještě předtím, než
jsem vůbec byl v zastupitelstvu a nám to pak
pomohlo začít ty věci realizovat. Díky tomu
jsme věděli, které pozemky jsou obecní, kde
jsou plánované cesty se stromořadím, kde
budou biokoridory a kde může vzniknout něco
dalšího. Velkým iniciátorem výsadeb byl můj
předchůdce Josef Brabenec.
Pamatujete si na některý z prvních projektů?
My tady máme cestu, po které chodili po staletí poutníci do Mariazell a jejich první zastávka
byla na místě kaple svatého Peregrina. Sice
ji zaorali, ale pořád byla vidět na satelitních
snímcích. Tak jsme si řekli, že cestu obnovíme. Mělo se pak společně s občany zasadit
osmdesát šest stromů. Přišlo jich osmdesát
a pomalu se rvali o stromky, aby si je mohli
zasadit. Lidi to vzali hrozně za své.
Těch cest se pak obnovilo hodně. Snažíme se,
aby to bylo tam, kde to má smysl a mělo to doprovodnou zeleň. Jedinou výjimkou je travnatá
cesta mezi Ořechovem a Hajany, kde stromy
nejsou, ale aspoň se dá dojít na procházku do
sousední obce.
Vypadá dnes příroda kolem Ořechova jinak,
než dřív?
Za těch patnáct let už je to poznat. Loni jsme
nasázeli osmdesát pět trochu vzrostlejších
javorů podél silnice. Aleje kolem silnic chybí
hodně. Kde jsme je vysázeli, tam je vidět, jak je
to přínosné třeba pro dravce. Díky koridorům
se zvedl počet zajíců nebo bažantů, protože
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Hned první zimu se tam
nastěhoval pár labutí, které
se staly maskotem obce
a už vyvedly šest mladých.
Okamžitě si to místo našla
chráněná čejka chocholatá
a ta už také dvakrát vyvedla
mladé.
mají kde vyvést mladé. Tam, kde jsme obnovili
prameny nebo udělali rybníky, se mají zvířata
kde napít.
Vliv to má ale i na jiné věci. Měli jsme tu například kdysi od JZD nesmyslnou cestu, která
sloužila vlastně jako koryto, a všechna voda
co napršela, dotekla do dědiny. My jsme cestu
zrušili, postavili tam valy, které vodu zadrží, a
povodně už nehrozí.
Největší změny jsou ale u našeho mokřadu.
Hned první zimu se tam nastěhoval pár labutí,
které se staly maskotem obce a už vyvedly
šest mladých. Okamžitě si to místo našla chráněná čejka chocholatá a ta už také dvakrát
vyvedla mladé. Letos přiletěla další spousta
vzácných ptáků, kteří tady nikdy nebyli. Jak mi
řekli místní ornitologové, Ořechov je například
13. místo v republice, kde zahnízdil vodouš
rudonohý. Jsme na to všichni hrdí.
Vypadá to, že mokřady jsou vaše srdcová
záležitost.
Je to obrovská věc. Povedlo se to díky mému
předchůdci Josefu Brabencovi, který měl

Rozhovor

odvahu vykoupit asi devět hektarů pozemků,
kde pak vznikla soustava asi devíti jezer. Když
se dneska Ořechovčáků zeptáte, co tady máte
zajímavého, tak už tolik lidí neřekne pohřebiště
a památník největší bitvy druhé světové války,
ale „máme tady super mokřad“.
Jak vlastně vznikne mokřad na místě, kde
předtím nic takového nebylo?
Tady bývalo mokro vždycky, protože je tam
částečně spodní voda. Moji rodiče ještě vzpomínají, že tam chodili bruslit. Dřív byla tendence všechny rýny napojit do kanalizace. Veškerá
voda ze střech a cest tak mizela z obce pryč
přes čističku do písku u Bratčic. A my jsme ji
dokázali znovu využít a nechat u nás. Voda
z celé obce tak sice proteče čističkou, ale
narazí na stavidlo a proti směru potoka se dostane do mokřadů a tím doplní tu spodní vodu.
Projektů na zadržování vody máte v obci
více.
Obnovovali jsme prameniště Lejtné, kde vznikl
ze zarostlého remízku a bažiny romantický rybníček. Další byl rybník nad Spáleným
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mlýnem i s malým mokřadem. Dále pak máme
rybník na Loučkách. V jeho sousedství, na
místě, kde často docházelo k záplavám, se
postavil suchý poldr. Ten moc pomáhá obyvatelům ulice Bašty, kterým se Tikovský potok
často rozléval až do domů. Jen co se postavil,
nebyl ani zkolaudován a už prošel zátěžovou
zkouškou. Od té doby zafungoval mockrát.
A chystáme ještě další rybník na Bobravě. Teď
je tam nevyužitý prostor, ani louka ani les spíš
takové kopřiviště. Tak jsme si řekli, že by tam
mohlo něco vzniknout a jsme ve fázi projektování.
Protože jsme s panem místostarostou naladěni na stejnou notu, tak jsme všude začali dělat
i zadržování dešťové vody v obci.
Má to smysl dělat i v malé dědině?
Určitě. Ono to má i praktický význam. Když
chlapi zalévají po obci zeleň, tak nemusí až
do Ořechoviček k rybníku, ale mohou tu být
na různých místech nádrže, odkud si vodu
vezmou. Nedávno jsme tak řešili například rekonstrukci budovy lékárny. Využili jsme bývalý

Rozhovor

septik, který stavěli vojáci, takže to je pevné
jak atomový kryt. Upravili jsme jej, dodělali
jsme přepad se zasakováním a bylo.
Když teď máme projekt na obnovu kulturního
centra, tak s dešťovou vodou zase počítáme.
Využijeme ji ve vodním prvku, který chystáme
v parku.
Na podporu zadržování dešťové vody máme
také vlastní dotační program, kdy místním občanům hradíme podzemní nádrž na dešťovku
až do výše 25 000 Kč.
Jak na podobné akce sháníte prostředky?
Na ty velké věci, biokoridory okolo obce nebo
zmíněné a tak dále se nám daří dosáhnout na
dotace. Někdy si sice říkám, že bychom mohli
zažádat o dotaci například i na ministerstvu,
kde dávají i 100 % na strom. Jenže na to musí
být projekt a dělat projekt na to, že potřebujeme vysázet třicet pět stromů okolo hřbitovní
zdi, jsou podle mě vyhozené peníze. Spolupracujeme také se spolky. Třeba včelaři pokaždé
žádají na JMK dotace na výsadbu medonosných a pylodárných rostlin. Ve spolupráci
s obcí pak probíhá výsadba.
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Naší výhodou ale je, že máme šest chlapů
z „rychlé roty“, kteří výsadbu a údržbu můžou
dělat, takže nepotřebujeme na všechno
externí firmu. Malé obce s jedním zaměstnancem to mají mnohem těžší. Na obec velikosti
Ořechova už je potřeba na údržbu odpovídající
technika, už se to se zahradnickými nůžkami
zvládnout nedá a my máme, nebo aspoň si
myslím, nadstandardní vybavení.
Co všechno si děláte sami?
Zvládneme většinu věcí včetně výsadeb uvnitř
obce. Teď na jaře toho zase bude hodně. Musí
se seřezat keříky ořechoplodců, tavolníků,
růží, čekají nás nové výsadby a prořezávky
a mulčování. Štěpku na mulčování si připravujeme sami. Chlapi si mysleli, že se jim uleví,
když šel minulý starosta do důchodu, ale je
to ještě horší, protože mi teď kromě keřů
a stromků sázíme dost i trvalkové záhony
a to je náročnější. Když ale děláme například
trvalkové záhony, tak si s místostarostou taky
vezmeme modráky a jdeme dělat s klukama.
Má to smysl.

Rozhovor

„Nebyla jiná cesta,
než se do toho pustit,“
říká starosta Podivína Martin Důbrava.

Rozhovor
Jak je těžké ve vedení města prosadit, že
jednou z priorit obce má být příroda?
Neřekl bych, že je dnes těžké mezi členy
zastupitelstva prosazovat péči o přírodu
v extravilánu města. Nebylo tomu však vždy.
Pokaždé jsme museli určit priority, na které
vynaložíme investiční výdaje. A u přírody jsme
diskutovali nejen pořizovací výdaje, ale hlavně
výdaje na následnou péči v prvních letech,
než se nová výsadba ujme.
Dnes je situace lehčí, protože po suchých létech a tím, jak se téma začalo řešit v médiích,
si potřebnost výdajů do revitalizace extravilánů uvědomuje více lidí.
Co nakonec zvítězilo?
Zvítězilo racionální uvažování. Uvedu příklad.
My jsme už dříve museli provádět údržbu
a ořezy usychajících dožívajících větrolamů,
které máme v okolí města. Spousta prostředků šla do ošetřování suchých větví a bezpečnosti. A přitom se jednalo jen o hašení
„požáru“. Za obdobnou částku jsme pořídili
projektovou dokumentaci na revitalizaci
vegetaci v části katastru. Jiná cesta, než se do
toho pustit, tak vlastně nebyla.

Severovýchodním okrajem Podivína vede
železniční koridor z Brna na Břeclav a dálnice
D2. Nedaleko města leží slavný Lednickovaltický areál, do kterého míří obrovské
množství turistů z celé republiky. Krajina se
ale začíná díky koncepčnímu přístupu města
měnit i v samotném Podivíně.
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Co děláte v Podivíně jinak než v jiných
obcích?
Nevím, zda děláme něco jinak, ale popíši Vám
náš přístup. Vždy se na věci díváme koncepčně a v dlouhém horizontu. Proto jsme
již v roce 2011 nechali zpracovat koncepční
dokument, který byl zaměřen zejména na
vodní hospodaření a navrhoval provedení
různých opatření v okolí Ladenské strouhy
napříč katastrem.
Druhý koncepční dokument z roku 2017 se
týkal analýzy stavu vegetace v extravilánu
v polovině katastru, kam lidé chodí na vycházky a kterou vedou turistické a cyklotrasy.
Analýza popisovala každou z patnácti lokalit
a hodnotila ji z pohledu naléhavosti řešení,
účelnosti řešení a vhodnosti lokality z pohledu dotací z Operačnícho programu Životního
prostředí.
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Na základě těchto koncepčních dokumentů
se pak rozhodujeme, kterou část katastru
budeme revitalizovat.
Podařilo se již něco zrealizovat?
V našem katastru vznikly tři mokřady, přičemž
jeden byl vybudován soukromým vlastníkem
a další vlastník jeden připravuje. Největší
z těchto mokřadů dokončuje město v těchto
dnech. Vzniknou tři vodní tůně o velikosti vodních ploch 2 650 m2, 4 000 m2 a 1800 m2.
Na jaře 2020 Město Podivín dokončilo velkou
akci nazvanou Revitalizace vegetace v extravilánu. Podařilo se nám získat dotaci ve výši
2 miliony Kč z fondů EU v rámci Operačního
programu životní prostředí. Cílem projektu
bylo posílení přirozených funkcí krajiny, jde
zejména o nahrazení kříženců topolů kanadských dlouhověkými a geograficky původními
druhy stromů. V rámci realizace došlo k vykácení 123 stromů ve špatném zdravotním stavu,
které byly proschlé, oslabené jmelím a jejichž
koruny se rozlamovaly. Odstranilo se také
6.400 m2 zapojeného porostu dřevin a keřů.
Některé stromy byly ořezány na torzo nebo
jejich kmeny byly ponechány na místě, aby
mohly sloužit jako úkryt hmyzu a plazům.

Vždycky se snažíme
dělat věci s opravdovými
odborníky. Nechci dělat
s někým, kdo mi u stolu
říká, že to umí a nemá
žádný projekt za sebou.

Rozhovor
Akce probíhala na území o rozloze 3,2 ha
a byla rozdělena do 6 segmentů, na nichž
bude vysázeno 874 ks stromů a odrostků,
3.195 m2 keřů a ochranné oplocení bude
měřit 2,5 km. Zhotoviteli za provedené práce
včetně tříleté následné péče zaplatíme celkem 3,7 milionů Kč vč. DPH.
S kým spolupracujete?
Vždycky se snažíme dělat věci s opravdovými odborníky. Nechci dělat s někým, kdo mi
u stolu říká, že to umí a nemá žádný projekt za
sebou. Oslovujeme a spoléháme se na osvědčené projektanty.

Rozhovor

Dalším pro mě důležitým kritériem je, aby
provedená akce sloužila nejen přírodě, ale
i občanům k bezpečným procházkám.
Jak vlastně na proměnu okolí Podivína místní
reagují?
Myslím, že většina občanů naše kroky hodnotí
pozitivně a cítí, že jdeme správným směrem.
Jednotlivě realizované akce zapadají do sebe
a lidé oceňují, že postupně takto tvoříme
přírodě blízkou relaxační část města s nově
vysazenou zelení, vodními plochami a dosud
nezmíněnými obnovami polních cesta cyklostezkou.

Podle čeho vybíráte, které projekty ze studií
zrealizujete?
Jak jsem již říkal, pracujeme s vyhotovenými koncepčními dokumenty, které definují
naléhavost a taky možné zdroje financování.
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Hledáme
nejlepší příklady adaptací
na změnu klimatu.
Ty, které nám pomáhají zvládat
například vlny veder
a sucha.

Podařilo se vám zrealizovat adaptační opatření
ve vašem městě či jeho okolí? Nenechávejte
si své zkušenosti pro sebe. Dejte o sobě vědět
nám, dalším obcím i občanům u vás v obci.
Určitě je bude zajímat, že se staráte o to, jak
vypadá naše krajina a jak se nám a našim dětem bude v budoucnu ve městech žít.
O čem je soutěž Adapterra Awards
Změna klimatu mění naše životy. Soutěž
Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství je tady pro to, aby nás na budoucnost klimatických otřesů pomohla připravit. Příklady
táhnou, to je stará pravda. Proto soutěž hledá
a oceňuje projekty, které ochlazují naše města
a pomáhají zadržovat vodu v krajině.
Mnohdy nejtěžším krokem celého projektu
je začít. A třeba i proto, že si situaci neumíme představit. Cílem soutěže je inspirovat již
zrealizovanými opatřeními proti suchu, vedru
či povodním, přinášet zkušenosti a ukazovat
vyšlapané cestičky, ale i propojovat zájemce,
potenciální investory, s odbornou komunitou
či dodavateli služeb spojených s adaptacemi
na klimatickou změnu.
Databáze příkladů dobré praxe
V této publikaci najdete několik kvalitních
příkladů, kterými se můžete inspirovat při
realizaci vašich vlastních projektů. Existuje ale
mnoho dalších zajímavých řešení.
Každé místo má jiné výchozí podmínky, a tak

se také pro každé místo hodí jiný typ adaptačního opatření nebo jiné technické provedení.
Proto pod hlavičkou Adapterra Awards vznikla
pro Českou republiku unikátní databáze
příkladů dobré praxe, kde si každý najde pro
sebe nejvhodnější inspiraci. Databáze obsahuje sedmdesátku již existujících řešení a další
příklady průběžně přibývají. Databázi najdete
na www.adapterraawards.cz/databaze.
I váš projekt se může stát její součástí a inspirovat další obce, firmy i jednotlivce k realizacím adaptačních opatření. Cesta k zápisu do
databáze vede přes účast v soutěži.
Kdo a jaké projekty se mohou účastnit
Podporujeme všechny, kteří hledají cesty, jak
na dopady klimatické změny. Kvalitní projekty,
které se do soutěže Adapterra Awards zapojí,
se stanou součástí unikátní databáze. Zástupci
vítězných projektů navíc pojedou na zahraniční exkurzi za adaptačními opatřeními na
klimatickou změnu v hodnotě 100 tisíc korun.
Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala,
projektovala, podílela se na jeho výstavbě
nebo ho vlastní.
Projekty soutěží ve čtyřech kategoriích – Volná
krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí
a Náš domov. Vítěze jednotlivých kategorií
určuje nezávislá odborná porota, mezi jejímiž
členy najdeme například doktora přírodních
věd Radima Tolasze, architektku Lenku

Česko ztrácí 21 milionů tun ornice za
rok v důsledku eroze. Takové množství
by odvezlo 1,5 milionu plně naložených
tatrovek, které by vytvořily kolonu
dlouhou 10 000 km. To je vzdálenost
z Prahy do Pchjongjangu.
Znovuoživení staré Ponávky v Brně
finalista v roce 2020

50

51

Adapterra Awards
Burgerovou a další přední české odborníky.
Na vítěze kategorií navíc čeká finanční
odměna. Vítěz kategorie Volná krajina získá
100 tisíc korun od hlavního partnera Nestlé
Česko. Vítěz v kategorii Zastavěná území
získá 50 tisíc korun od partnera soutěže
Plzeňský Prazdroj.
Nadace Partnerství pak uděluje několik dalších
speciálních ocenění. Jednou z nich je Cena
sympatie, kterou obdrží projekt s nejvíce hlasy

„Adapterra Awards ukazuje
na reálných případech cestu,
jak jít v oboru dál.
Věříme, že společně
přispíváme dobré věci.“

Adapterra Awards

udělenými ve veřejném hlasování. Ve dvou
předchozích ročnících udělili lidé přes
18 000 hlasů. Dalším oceněním je Cena českého příhraničí, kterou Nadace Partnerství
vypisuje poprvé letos, v roce 2021,
v rámci mezinárodní spolupráce s rakouskými
partnery v evropském programu Interreg.
Toto ocenění získá nejlépe hodnocený projekt
z území tří krajů – Jihomoravského,
Jihočeského a Vysočiny.
Soutěž 2021
Nominovat své projekty můžete do 31. března 2021. Nejsympatičtější projekt začne veřejnost svými hlasy vybírat od začátku srpna do
poloviny října 2021. Vítězové budou oceněni na
slavnostním ceremoniálu 4. listopadu 2021.
Staňte se součástí a inspirujte své okolí
Plužiny – šetrné zemědělství
nejlepší projekt na území Prahy 2020

Petr Altman
společnost YIT – ekologické bydlení
je bydlením budoucnosti

Park u Rakováčku
vítěz zastavěného území v roce 2020
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Komunitní centrum Všichni spolu
vítěz zastavěného území v roce 2019
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Usilujeme o neustálý rozvoj
v oblasti ochrany životního
prostředí v našich těžebních
lokalitách.

www.kr-jihomoravsky.cz

