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Kulturní krajina Čech a Moravy – je více jak 1000 let  zemědělsky 
využívána. Velkoplošné hospodaření posledních 50 let vytváří 
rozsáhlou kulturní step, která je velmi náchylná k sezonnímu suchu, 
záplavám, vodní i větrné erozi.



number of tropical days (Tmax  more than 30C)

Tropické dni v Česku 
Oteplování doprovázené sezonním suchem a přívalovými srážkami 
bude čím dál častějším jevem v naší zemi.



Historické mapy a zápisy jsou významný nástroj pro obnovu ploch výsadeb

v krajině - v místech alejí, mezí, rozhraní pastvin a sadů... Výsadbami lze 

alespoň z části obnovit ekologicky a klimaticky stabilnější mozaikovitou 

krajinu a zadržet přívalovou vodu, která zmírní následné sucho. 
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Program spolupráce „Milión stromů“ iniciovaný 

jihomoravskou sítí  Místních akčních skupin ČR  má za cíl 

obnovu výsadeb v erozí a suchem postižené krajině.



• V rámci série seminářů vyškolit obce a další subjekty v problematice zakládání a 

péče o zeleň a podnítit komunitní zakládání a kvalitní údržbu výsadeb (ve vazbě na 

podporu z dotačních titulů);

• Ve vybraných lokalitách na Jižní Moravě a Jižních Čechách založit modelové 

výsadby celkem 7000 stromů a keřů a dále je sledovat ve vztahu ke klimatické 

změně.
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Klimagreen - Výsadby, sledování a výzkum

Realizace samotných výsadeb a jejich údržba  podle Passportů

v každé MAS

- Vybraný dodavatel  ( ze tří – výběrové řízení na veřejnou zakázku) 

zajistí ochranný a výsadbový materiál a zrealizuje komunitní výsadby 

v území 

( od 9/2018 do 3.2019)

- Komunitní výsadba  je optimální, když sadí místní komunita pod 

dohledem dodavatele, který dodá výsadbu.

- Dodavatel zajistí komunitní výsadby a sledování výsadeb vč. údržby 

jeden rok (do 3/2020), poté přebírají údržbu na základě smlouvy jednotliví 

partneři.



Komunitní výsadba a péče o zeleň je přidanou hodnotou 

Projektu Klimagreen !



Projekty v rámci OPŽP v administraci  MAS:

Projekty je možné ŽADATELI na základě dokumentace realizovat  jako:

• Sídlení zeleň - v zástavbě obce dle ÚPD (60% dotace)

• Protierozní opatření - v krajině s protierozní funkcí podle 

STUDIE (80% dotace) 

• Prvky ÚSES - v plochách ÚSES (BC, BK,IP) dle ÚPD 

(80 -100% dotace) 

• Následná péče až 3 roky a udržitelnost (výsadeb): 10 let
ZPĚT



Opatření OPŽP lze v obcích řešit se znalostí dokumentací:

• UPD – obnova cestní sítě, funkčních celků zeleně v krajině i obci,

• USES – biokoridory, biocentra a interakční prvky, 

• KPU – společná opatření – cesty, poldry, meze ...



Založení nebo obnova vegetačních prvků v krajině (včetně interakčních prvků)

Remízy, větrolamy (plošná výsadba stromů a keřů) Kč/ha 1 550 000,00

Travnaté protierozní průlehy a meze s terénními úpravami Kč/ha 900 000,00

Travnaté protierozní zasakovací pásy Kč/ha 80 000,00

Extenzivní ovocné sady    ( v roce 2017 - 370 000,00) Kč/ha 430 000,00

Stromořadí neovocných stromů1) Kč/100bm 40 000,00

Stromořadí ovocných stromů 2) ( v roce 2017 - 20 000,00) Kč/100bm 25 000,00

www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp

• náklady do 150% NOO - odůvodněny žadatelem

• náklady nad 150 % NOO - odůvodněným zvýšeným zájmem ochrany 

přírody, AOPK



Hodnocení projektu  -problémové věci
• Projektová dokumentace (postačí elektronická verze) - musí mít 

předepsaný obsah nemusí vypracovat autorizovaná osoba, stačí jen 

odborně způsobilá osoba;

• Biologické posouzení - jedná o zhodnocení stavu lokality -terénního 

šetření na místě - ve vegetační části roku - fotografie, krátký popis lokality a 

seznam druhů (rostlin a živočichů)  možné i z databáze(např. NDOP).V 

případě zastižení zvláště chráněných druhů i popis možných negativních 

vlivů nejen na lokalitu, ale i na druhy a konzultace se specialisty x 

biologické hodnocení;

• Nesoulad jednotlivých částí dokumentace - výkresová část neodpovídá 

textové - počty, ceny, rozsah apod.

• Projekty zakládající veřejnou podporu by měly být identifikovány a 

zařazeny do správného režimu (de minimis) nebo vyloučeny již ve fázi FK

• Nezpůsobilé výdaje (dle NOO) - vyčlenit z rozpočtu žadatele;

• Věcné hodnocení - hodnotit vždy pouze podle schváleného bodového 

hodnocení ve výzvě, nic nepřidávat… např. biologická rozmanitost vrstva 

HET (aplikace mapo mat) x zonace CHKO (je přesnější..); body za 

návaznost projektu - ověřit v území (časová, prosotorová), vyzvat žadatele.



Lokalizace a plocha 

• vrstvy HET, chráněné území apod. - dle mapové aplikace AOPK ČR 

(http://mapy.nature.cz)  vrstva „podklady pro OPŽP“ 

• plochy ÚSES (biocentra a biokoridory): hodnotit dle ÚPD územně plánovací 

dokumentace nebo KPÚ ( komplexním plánem pozemkových úprav)

• Plocha výsadeb - 50m2 pro strom a 7 m2 pro keř - indikátor projektu.

INTERNET EXPOLRER http://webgis.nature.cz/mapomat/

http://mapy.nature.cz/


Další problémové situace

• Protierozní studie musí být komplexní ve smyslu zohlednění všech 

relevantních hledisek a faktorů dané lokality (např. krajinný pokryv, 

délka a sklon svahu, způsob hospodaření, ekologická stabilita 

území - krajinné prvky, geologické podloží, půdní typy a popis 

vlastností, výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy erozí pomocí 

univerzální rovnice ztráty půdy - USLE), nikoli celého katastr. území.

• Výkres ÚPD, či plán spol. zařízení KPÚ (USES, Eroze) - vždy dodat 

foto-scan barev ného výkresu (vč. razítka).

• Likvidace zeleně - neuznatelný náklad, vždy problém (hnízdiště vz. 

druhů, ..), nejlépe ji ponechat.

• Ukládání zeminy - uvest p.č. a vzdálenost uložiště.

• Veřejná zeleň v obci - plochy musí být vždy veřejně přístupné, 

mohou být i oplocené (méně bodů)

• Okrasná zeleň - zaměření na posílení biodiverzity i v sídlech, 

okrasné dřeviny a trvalky přiměřeně;



Administrace projektů OPŽP  v MS2014+ obdobně jako projekty IROP.



•Výzva v MAS může být vyhlášena od 1.10.2018 do 20.2.2019 podle 

podmínek Výzvy MŽP pro Místní akční skupiny č. 127. a 128. výzvu na nové aktivity v 

CLLD - SC 4.3 (ÚSES a protierozní opatření) a 4.4 (sídelní zeleň). Konzultace výzev MAS 

může probíhat i před spuštěním výzvy MŽP - ing Smetánková sona.smetankova@nature.cz, 

dále ing. Bočevová, ing. Limrová

•AOPK ČR uspořádá BUDE-LI ZÁJEM v řÍjnu dva semináře (Čechy/Morava) pro všechny 

Místní akční skupiny zapojené do OPŽP, dotazy nejpozději do PÁ 28. 09. 2018

mailto:sona.smetankova@nature.cz


Požadavky na MAS v rámci hodnocení 

projektů OPŽP, PO 4:

• - orientace v péči o dřeviny (zejména výsadba + následná péče, 

vhodnost navržených druhů ve vztahu ke stanovišti a 

autochtonnosti, optimální velikost výpěstků apod.) 

• - orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a 

krajinu AOPK ČR 

• - orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP 

(používané k hodnocení kritéria Hledisko přiměřenosti nákladů) 

• - orientace v platné územně plánovací dokumentaci nebo plánu 

komplexních pozemkových úprav (mapách i textové části) 

• - orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tématické úloze 

Podklady pro OPŽP 

• -orientace v Návrzích opatření na zemědělské půdě typu TPE 

(uvedeno na portálu http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice) 



Priority: Výsadby a opatření do rozsáhlých zemědělských 

ploch pro trvalé meze, biopásy, biokoridory či biocentra.  



Možnosti: Výsadby alejí podél místních komunikací a stezek



Možnosti : Výsadby obecních a školních sadů



Prioritní sortiment jabloní pro výsadbu do krajiny 



Prioritní sortiment hrušní pro výsadbu do krajiny 



Méně známé druhy a odrůdy stromů pro výsadby do krajiny



…. stromy za nás budou dýchat, až my budeme spát.



Za KS NS MAS JMK 

Mgr. Vít Hrdoušek 

www. milionstromu.cz 
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19.- 21. 9. 2018 

Strážnice
na téma:            

„Voda a stromy 

v krajině“


