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Informace o programu Tansition Facility 2004
Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově
přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální
kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi.
Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v
období let 2004-2008.
V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody
„Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy
občanů“.
Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů
ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o
aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních
problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a
celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru.
Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v ČR, krajské, městské a obecní
úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost.
V rámci projektu budou realizovány následující výstupy:
- vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů
v oblasti OPK, leták Natura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu)
- zprovoznění informačních služeb na krajské úrovni
- školení zástupců NNO
- zapojování veřejnosti do akcí ČSOP
- příprava společných projektů na krajské úrovni
Přínos projektu pro cílové skupiny:
- zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR
- posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do
řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů
- posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím
výstupů projektů.

Novela stavebního zákona
Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon. Tento nový předpis
zásadně mění dosavadní správní řízení (zejména – územní rozhodnutí o umístění stavby,
stavební povolení). V praxi přináší řadu nejasností a překvapení, (možná bude časem
novelizován, ale to není předmětem této informace). Za velmi podstatnou změnu je třeba
považovat další posílení úlohy tzv. územního plánu. Z hlediska umisťování staveb platí, že
stavby mohou být umístěny pouze tam, kde to odpovídá územnímu plánu. Tam, kde územní
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plán není schválen, řídí se územní řízení tzv. intravilánem obce. Tam, kde vymezení
„intravilánu“ obce (jde o stav ze 60.let minulého století) neodpovídá realitě, obce přistupují
k vymezení tzv. „Zastavěného území“. Stanovení tohoto zastavěného území je často jediným
způsobem, jak mohou obce řešit umístnění staveb (třeba i kůlny u řádně kolaudovaného
rodinného domku), do doby vyhlášení územního plánu. Proto v současné době probíhá řada
správních řízení, která jsou pro určení zastavěného území předepsána (detailně – viz
ustanovení stavebního zákona). Jde zhruba o to, že jsou vyhotoveny mapové podklady, kde je
navrženo vymezené zastavěné území. K těmto podkladům se svolá místní šetření za účasti
dotčené obce a dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a
krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče. Konání
místního šetření se oznámí nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány pak musí uplatnit svá
stanoviska do 30 dnů od místního šetření, jinak se k nim při vyhlášení zastavěného území
nepřihlíží.
Z uvedených údajů – a z mých zkušeností, jako místního zastupitele – vyplývá, že během
nadcházejících letních a podzimních měsíců může býít někde ve správních řízení docela
„horko“.
Ing. Erik Geuss ÚVR ČSOP

Stanovisko ČSOP k ptačí chřipce tisková zpráva ČSOP
V Praze 25.6. 2007
Ptáci: Ptačí chřipka není problém. Problém jsou lidé, kteří se jí bojí.
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na našem území považujeme za nutné veřejnosti
zdůraznit známé skutečnosti:
1.Normálně se chovající člověk u nás nemá šanci se touto chřipkou nakazit.
2.Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je
normální chování člověka. Při tomto chování člověk nemá šanci se ptačí chřipkou nakazit.
3. Je zcela zbytečné, neefektivní a nezakonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět
ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.
Jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché.
V našich podmínkách je to prakticky nemožné. Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje
některých asijských zemí – nepije syrovou ptačí krev, nevysává hleny z nosních otvorů živým
kohoutům při kohoutích zápasech či nechodí spát se slepicemi … do jedné místnosti. Rovněž
doposud není prokázáno, že by se ptáci z chovů mohli nakazit od ptáků volně žijících.
Český svaz ochránců přírody v důsledku masového šíření nejrůznějších „zaručeně
pravdivých“ informací o ptačí chřipce stále častěji musí odpovídat na dotazy veřejnosti typu –
máme odstranit ptačí krmítko z našeho okna? Máme dál chodit krmit labutě k Vltavě? Máme
ze zahrady odstranit ptačí budky? Můžeme pouštět ven naši kočku? Na naší škole je čapí
hnízdo – nemělo by se odstranit?
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Všem odpovídáme: Chovejte se tak, jak byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce nikdy
neslyšeli. Těšte se z přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim. Budete-li se chovat
normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí.
Při nálezu zraněného či zjevně nemocného ptáka je normální se ho nedotýkat a informovat o
podrobnostech nálezu co nejrychleji místně příslušnou z á c h r a n n o u s t a n i c i p r o
h a n d i c a p o v a n é ž i v o č i c h y.
Kontakty na stanice jsou na w w w . z a c h r a n a z v i r a t .c z .
Záchranná stanice se ve spolupráci se Státní veterinární správou postará o odborný odchyt a
další vyšetření. Je-li takových ptáků více pohromadě či jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat
rovnou Státní veterinární správu (tel. 227 010 142 ).
V případě, že se veřejnost setká s úmyslnou likvidací ptáků či jejich hnízdišť, doporučujeme
ihned kontaktovat Policii ČR, Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz), Český svaz
ochránců přírody ( tel. 222 516 115 ) nebo Českou společnost ornitologickou (tel. 274 866
700 ).
Petr Stýblo, ČSOP
Tel. 222 516 115

Akce červen až prosinec 2007
54/44 ZO ČSOP Veronica
4.6.

Setkání přátel přírodní zahrady

5.6.

Platanová oslava Brněnského stromu roku 2007

16.6. exkurze Krajina, doprava, energie
18.6. seminář Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji
22.6. konference Lidé
4.7.

Tradice Bílých Karpat na Velehradě
moštování, sušení ovoce, staré a krajové odrůdy,Biostrava, regionální zdroje – témata
letošních ekologických aktivit na Velehradě při Dnech lidí dobré vůle
lucie.novakova@veronica.cz tel. 542 422 757
7.7. až Letní škola ochrany přírody a krajiny
15.7. Seznamování s přírodovědnými a ekologickými disciplínami naživo, pobytem
v bělokarpatské přírodě – exkurze, táboráky, hry a soutěže.
Centrum Veronica Hostětín, hostetin@veronica.cz tel.572 641 855
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55/03 ZO ČSOP III.ZO
Biotechnické zásahy v NPP Stránská skála
Terénní vymezení země Moravy na západní hranici
55/07 ZO ČSOP Pozořice
Uprostřed prázdnin, od pondělí 30. července do neděle 5. srpna 2007
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JELENICI
Zúčastnit se může každý, kdo má zájem poznat život v údolí Hostěnického potoka, studánky,
mokřady, pomníčky, stromy a další krásy našich hlubokých lesů.
55/09 ZO ČSOP Újezd u Brna
Podsadba stromků na vysázených lokalitách-obalování,okůlování (41 lokalit), výřez křovin
z průtočního profilu koryta toku Litavy
Ořez vzrostlých stromů v obci
56/03 ZO ČSOP Adonis
červenec a srpen

Prohlídky města Mikulova
tématický program pro veřejnost, zaměřený na kulturní památky
a přírodní zajímavosti města – každý den po dobu letních měsíců

září až listopad

Vzdělávací kurzy pro podnikatele a pracovníky v cestovním ruchu

září

Měsíc biopotravin
ochutnávky, přednášky

listopad a prosinec Integrovaná produkce révy vinné
semináře, přednášky a exkurze
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Prohlídka Mikulova

U Pálavských jezer

56/15 ZO ČSOP Centrum Ekologické Výchovy Pálava
3.7. a 10.7. Expedice Kvakoš – exkurze pro veřejnost
zámecký park v Lednici na Moravě, sraz v 8:30 h
4.7. a 12.7. Rozkvetlou Pálavou – exkurze pro veřejnost
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NPR Děvín, sraz v CEV Pálava v 9:30 h
od 18.7. do 22.8. každou středu Bobří stezkou – exkurze pro veřejnost
NPR Křivé jezero, sraz v CEV Pálava v 10:15 h
21.7.

Exkurze na ekofarmu – celodenní výlet
sraz CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov

1.9.

Evropská noc pro netopýry
PR Turold na kraji Mikulova, začátek 20:00 h
Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, povídání o jejich životě

13.9.

Ochutnávka biopotravin
CEV Pálava Mikulov v 19:00 h

22.9.

Rukodělný kurz
CEV Pálava v 9:00 h

6.10.

Ptačí festival – pozor, akce proběhne současně na dvou místech!
- Sedlec u Mikulova, zastávka ČD, v 8:30 h
Ukázka odchytu a kroužkování ptáků, pozorování vodních ptáků na rybníku,
povídání o významu ptáků v krajině
- Hlohovec, hraniční zámeček, v 9:30 h
Pozorování vodních ptáků a povídání o jejich životě

10.10.

Landart + Dýňová párty
Zámecký park v Mikulově, v 10:00 h
Tvoření společného díla z přírodních materiálů pro školky, družiny a rodiče
s dětmi

13.10.

Exkurze na ekofarmu – celodenní výlet
CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov

18.10.

Přednáška pro veřejnost
CEV Pálava, v 19:00 h

20.10.

Rukodělný kurz
CEV Pálava, v 9:00 h

15.11.

Přednáška pro veřejnost
CEV Pálava, v 19:00 h

17.11.

Rukodělný kurz
CEV Pálava, v 9:00 h

6.12.

Přednáška pro veřejnost
CEV Pálava, v 19:00 h

8.12.

Rukodělný kurz
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CEV Pálava, v 9:00 h
13.11.

Ochutnávka biopotravin
CEV Pálava, v 19:00 h

56/16 ZO ČSOP Ždánický les
Podle parku Naturpark Geras plánuje ZO ČSOP Ždánický les zbudovat v katastrálním území
obcí Hustopeče, Kurdějov a v dalších přiléhajících lokalitách obdobný park.
- založení pozemkového spolku a spolupráce s podniky a obcemi v daném regionu

Kurdějov

POZOŘICKÉ LESY BUDOU MÍT „LESNÍ SLAVÍN“
Obcím východně od Brna, ležícím na jižním úpatí Drahanské vrchoviny sloužil odpradávna
blízký les k obživě i odpočinku. Až do poloviny minulého století patřily tyto krásné lesy
lichtenštejnskému panství a hlavní správa lesních statků byla na zámku v Pozořicích, kde
se v roce 1926 stal jejich ředitelem Josef Žalman (1884-1647), myslivecký spisovatel a
organizátor, spoluzakladatel Československé myslivosti. Dlouholeté působení tohoto
moudrého a vzdělaného muže ovlivnilo myšlení místních patriotů a jejich nahlížení na
myslivost, lesní hospodářství a přírodu. Především myslivci začali od šedesátých let minulého
století obnovovat studánky, lovecké chaty, vysazovat stromy, vyvěšovat ptačí budky a
koncem sedmdesátých let byla tato činnost náplní kroužku Mladých ochránců přírody a
myslivosti. Inspirování mapou přírodních a kulturních zajímavostí školního lesního podniku
Křtiny, který sousedí s pozořickými lesy, rozhodli se postavit k stému výročí narození Josefa
Žalmana pomníček v prostoru U „Staré školky“, obnovit Žalmanovu studánku a vydat
Jubilejní Žalmanův myslivecký kalendář 1984, s uvedením jeho myšlenek a s fotografiemi
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současného dění v okolní přírodě. Kalendář byl vydán k slavnosti odhalení pomníčku a
studánky 21.7.1984.
V dalších letech, po vzniku Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), přebírají tuto činnost
členové a příznivci základních organizací ČSOP Pozořice a Rousínov. V roce 1990 bylo
zřízeno v údolí Hostěnického potoka, na chatě Jelenici, Ekostředisko mládeže, které je
zaměřeno na výchovu k ochraně přírody a praktickou ochranu přírody. Od roku 2001 buduje
naučné stezky a vydává k nim mapy. V roce 2004 byla zřízena nová turistická značka
z Pozořic do údolí Hostěnického potoka k chatě Jelenici. Pro lesní část této turistické trasy
přijalo obecní zastupitelstvo Pozořic název Žalmanova cesta a v místě jeho pomníčku bylo
navrženo vybudovat LESNÍ SLAVÍN, který se nachází na křižovatce lesní silničky-Račická
s cestou, která vede od chaty Jelenice do Viničných Šumic. Navrhovaný prostor (50m x 60m)
je ohraničen 15ti mohutnými douglaskami, které mají obvod až 310cm. V areálu Slavína je již
umístěn pomníček Josefa Žalmana z roku 1984 a naučná tabule z roku 2004, kdy sem byly
rovněž dovezeny kameny pro postavení mohyly všem těm, kteří pracovali v lese. Jednotlivé
větší kameny budou rozmístěny do prostoru a budou patřit známým osobnostem, které
milovali zdejší lesy a o jejich ochranu se zasloužili. Zatím to jsou: spisovatelé Dr. Jaromír
Tomeček, František Neužil a F.V. Kříž, nestor ochranářů Dr. František Mojžíš, předčasně
zemřelý ochranář Jaroslav Střelec, parašutista Žukov. Celkové řešení tohoto prostoru zpracuje
Doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš. Doufáme, že Lesní Slavín obohatí o další poznání návštěvníky
námi budovaných vycházkových cest.
Zdeněk Kohout, ČSOP Pozořice

Žalmanova studánka- exkurze v Pozořickém polesí.
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Organizace v kraji věnující se ochraně přírody a krajiny
Arnika Vyškov
vyskov@arnika.org
Asociace ochránců zvířat
milhem@atlas.cz
Česká asociace pro obnovitelné energie
prosova@feec.vutbr.cz
Děti Země Brno, Klub za udržitelnou dopravu
dz.brno@ecn.cz tel. 545 210 393
Cejl 48/50 Brno
EkoCentrum Brno
zbynek@ecb.cz tel. 545 246 403

Ponávka 2 Brno

Hnutí Brontosaurus
kancelar@brontosaurus.cz
Hnutí Brontosaurus – BRĎO Vlkani
dalimil.toman@seznam.cz
.
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Hnutí Duha – Přátelé Země ČR
veprici@quick.cz
Klub Bicyklové Brno
bicybo@seznam.cz
Klub českých turistů JM oblast
ludek@leder,cz
tel. 736 754 070

Křížkovského 29

Klub českých turistů Boskovice
vychodil@bosnet.cz tel. 516 453 066

Legionářská 6 Boskovice

Brno

Klub turistů a lyžařů Brno
ktlbrno@volny.cz
Liga lesní moudrosti Brno
hplc@volny.cz
Liga lesní moudrosti
bhomola@volny.cz
Liga lesní moudrosti Břeclav
jezek_pavel@ccentrum.cz
Lipka - enviromentální vzdělávání
lipka@lipka.cz tel. 543 211 264

Lipová 20

Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
mu.prochazka@letovice.net
tel. 516 482 216
Nadace Partnerství
pship@ecn.cz

tel. 515 903 111

Údolní 33 Brno

Nadace Veronica
jasna.flamikova@ecn.cz

tel. 542 422 775

Panská 9 Brno

Nesehnutí Brno
jirikozelouh@seznam.cz

tel. 543 245 342

Údolní 44 Brno

Nezávislé sociálně ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ Boskovice
nesehnuti.boskovice@seznam.cz
Vísky 62 Vísky u Letovic
Občané Brna proti stavbě rychlostní silnice R43 v trase Kuřim-Troubsko
janapalkova@seznam.cz
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách
spackova.marie@volny.cz
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Občanské sdružení Ochránci přírody a krajiny
puk.jaromir@volny.cz
Občanské sdružení SMRK
smrk.o.s@seznam.cz

tel. 549 244 745

Ramešova 10

Brno

Občanské sdružení za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku
stefanf@volny.cz
Občanské sdružení Za udržitelný život ve městě Boskovice
Tel. 516 452 265
U templu 8

Boskovice

Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady
singule@seznam.cz
Unie pro řeku Moravu
jaroslav.ungerman@ecn.cz, unie.rekamorava@ecn.cz
YMCA Brno
brno@ymca.cz
Ptačí centrum
zdenek.machar@olny.cz
Rezekvítek
reditel@rezekvitek.cz

Panská 9 Brno

tel. 541 215 533

tel. 534 216 483

Kamenná 6 Brno

Sdružení Ulita
Mirek-eldorado@email.cz
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Obecně o ČSOP

Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou
přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně
cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na
ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci
s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz
ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku.
Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že
svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků.
K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy,
v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a
mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66, členská základna čítá 8640 členů.

Představujeme naše programy:
-

ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200
památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů

-

po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a
živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např.
provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých
krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro
ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy
organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní
podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly
zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo
upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace
280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a
2 jednotlivci.

-

zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř
10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody
navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla
vyhlášena veřejná sbírka „Zvíře v nouzi“.

-

do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list se pravidelně
zapojuje 4 tisíce dětí

-

ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP „Ukliďme svět“. Od roku 1993,
kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet
přišlo 85.900 obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se 901.500kg odpadu.

-

nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou
člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho
přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň
13

„Místo pro přírodu“. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy
přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit,
květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany,
pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem
jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků
v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu
v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů
apod.)
-

rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a
živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les,
Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci – vše podstatné o ježcích a jejich
ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása
našeho domova.

Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky.
Aktivně spolupracujeme se Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny a dalšími
zahraničními partnery.
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Regionální centrum a základní organizace v kraji
Regionálním centrem pro Jihomoravský kraj je ČSOP Regionální sdružení v Brně,
se sídlem v Brně na ulici Panská 9.
ČSOP Regionální sdružení v Brně je dobrovolné sdružení ZO ČSOP především v okresech
Brno-město a Brno-venkov, Hodonín a Znojmo. V současné době sdružuje 11 základních
organizací. Současně je jmenován Ústřední výkonnou radou ČSOP Regionálním centrem pro
Jihomoravský kraj, kde koordinuje a plní další úkoly v rámci ČSOP vůči všem 39 ZO v kraji.
Sídlem RS je Dům ochránců přírody v centru Brna, který je majetkem RS ČSOP. Dům je
památkově chráněn a po opravě v letech 1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám
v oblasti ochrany přírody a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. V domě
sídlí redakce časopisu ochránců přírody Veronica, Ekologická poradna Veronica, Unie pro
řeku Moravu, Nadace Veronica a některé se sdružených ZO. Je zde rovněž upravená
podkrovní místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde
rovněž ZO ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace.RS ČSOP zajišťuje provoz a
činnosti Ekocentra „Dům ochránců přírody“.
Organizační struktura Regionálního sdružení ČSOP v Brně
Nejvyšším orgánem je Rada volená sněmem, která má 9 členů, v jejím čele je předseda, který
je statutárním zástupcem organizace. Rada RS ČSOP se schází zpravidla jednou měsíčně a
koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP mezi sněmy, které se konají 2x ročně.
Regionální centrum pro Jihomoravský kraj zorganizovalo v uplynulých letech několik
setkání členů a příznivců ČSOP v kraji v rámci Sněmů RS v Brně – např. 16.10.2004
v Mikulově, 9.4.2005 v Pozořicích na Jelenici, 22.4.2006 v Pouzdřanech.
Společně se ZO ČSOP Veronica je pravidelně vydáván plán akcí pořádaných RS, ZO
Veronica a dalšími ZO , plán je rozesílán všem ZO v kraji, kanceláři ÚVR, redakci časopisu
Krása našeho domova a dalším subjektům.
Na webových stránkách se pravidelně prezentuje a aktualizuje plán činnosti a jsou zde
informace a odkazy na stránky dalších ZO.
Regionálním sdružením ČSOP je každoročně od roku 1995 udělována Cena Jana Šmardy
oceňující konkretní projekty v ochraně přírody a krajiny, ona dlouhodobá a nezištná činnost,
přispívající k zachování přírodních hodnot. Cena byla nazvána podle významného brněnského
botanika a ochranáře doc. Jana Šmardy. Podrobnější inforamce o oceněných najdete na
www.csopbrno.cz
Již od roku 2000 pořádá RS ČSOP v Brně velmi oblíbené a navštěvované exkurze se
zaměřením na studánky, prameny a ochranu přírody do okolí Brna. Kromě toho se zabývá i
mapováním a kontrolou kvality vody ve studánkách a pramenech v okolí Brna. Spolupracuje
s RNDr. Olgou Skácelovou z hydrobiologické laboratoře Moravského zemského muzea a
s chemikem Rudolfem Pecháčkem, pro kterého je voda opravdu životní láskou a přímo
posedlostí, navštívil a provedl rozbory snad 80% všech studánek a pramenišť na Moravě i
v Čechách, na svých prázdninových toulkách po Evropě neustále objevuje nové.
Již šestým rokem odpovídá na dotazy týkající se nejen kvality vody ve studánkách, ale i
balených vod prodávaných v obchodech ve Studánkové poradně Domu ochránců přírody
v Brně každé pondělí od 14,00 h do 17,00 h. Tuto službu jsme zavedli za finanční pomoci
MŽP i na našich webových stránkách www.csopbrno.cz/studankovaporadna.
V rámci projektu Studánky byly v letech 2001 a 2002 vydány mapky turistických tras –
průvodci Studánky města Brna a okolí, jedná se o 12 tras.
Z další činnosti Regionálního sdružení ČSOP v Brně je nejvýznamnější projekt
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Brněnský strom roku, tato anketa byla původně vlastně poprvé zorganizována Regionálním
sdružením v roce 2000, od té doby proběhlo několik ročníků a navázaly na ni další NNO
včetně Nadace Partnerství, která pořádá celorepublikovou anketu.
Dále RS ČSOP pořádá v rámci své osvětové činnosti přednášky, např. v roce 2005
to byly cykly Tvorba Územního plánu města Brna 2010-2020 a Problematika kácení dřevin
v Brně.
RS ČSOP v Brně je zakládajícím členem Koalice za záchranu Wilsonova a Kohoutovických
lesů a podílí se v rámci koalice do znovuzapojení bývalého lyžařského svahu do lesoparku.
Předsedou RS ČSOP v Brně je Ing. Oldřich Bednář, jediným zaměstnancem Alena Rokosová
Kontakty: Ing. Oldřich Bednář tel. 549248261 robinia@volny.cz
Alena Rokosová
tel.542422753 rscsop.brno@ecn.cz

Exkurze

léto a podzim

2007

STUDÁNKY U HOSTĚNIC již proběhlo
Neděle 10.6.2007
Sraz účastníků byl v 9,10 h na Staré osadě u zastávky autobusů směr Ochoz. Autobusem až na
zastávku „pod Hádkem“, odsud se šlo údolím Říčky ke studánce „V Pekle“ a ke studánce „V
Srdci“.Dále přes část Hostěnic kolem Hostěnického propadání a Ochozské jeskyně k vývěrům
Říčky. Nedaleko je nově upravená Kaprálova studánka. Od studánky se dojde do Ochozi
k vrtu s dobrou, i když mírně železitou vodou a poté se odjelo autobusem do Brna.
Exkurze se zúčastnilo 18 zájemců.
Vedl Ruda Pecháček ze Studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová
z Moravského zemského muzea-hydrobiologické laboratoře.
Délka trasy 13 km.
STUDÁNKY U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Neděle 7. 10. 2007
Sraz účastníků v 8,15 h na zastávce autobusu č.303 v Bystrci u lávky k ZOO. Odjezd v 8,22 h
do Veverské Bítýšky. Půjdeme nejprve po modré značce a poté neznačenou cestou k prameni
pod Sokolí horou nedaleko Šárky. Od studánky vyjdeme nad Chudčice k nepojmenovanému
prameni, který ale bývá v poslední době bez vody. Dále podél potoka a kolem neupravené
studánky dojdeme do Chudčic, kde je možné občerstvení. Z Chudčic přejdeme na modře
značenou cestu, která nás dovede k poutní kapličce s dříve zázračným pramenem vody a dále
cestou nad přehradou ke studni a prameni u Junácké louky. Přejdeme most u hradu Veveří,
pod kterým je poslední studánka. Z nedaleké zastávky se autobusem vrátíme do Bystrce.
Celková délka trasy je 15 km. Předpokládaný návrat je přibližně v 15,00 h.
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Vede Ruda Pecháček ze Studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová
z Moravského zemského muzea-hydrobiologické laboratoře.
PRAMENY KŘTINSKÉHO POTOKA
Neděle 21. 10. 2007
Sraz účastníků je v 9,05 h na Staré Osadě. Odjezd v 9,16 h autobusem do Křtin. Půjdeme po
zelené značce k první studánce – Klostermannově. Podél Křtinského arboreta přejdeme do
protějšího údolí pod nejvyšší kopec oblasti – Proklest. V údolí je další z pramenů potoka :
Schindlerova studánka. Kolem Proklesti a Lichtenštejnského památníku dojdeme k pramenům
- studánkám u Bukoviny a Bukovinky. Od nich se vrátíme na žlutou značku vedoucí do
Křtin.
Předpokládaný odjezd ze Křtin je po příp. prohlídce kostela v 16,15 h. Délka trasy je 15 km.
Vede Ruda Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová
z Moravského zemského muzea – hydrobiologické laboratoře.
Základní organizace ČSOP Jihomoravského kraje - aktualizace
46/14 ZO ČSOP Haluzice
- péče o zeleň
- táborové pobyty pro děti a mládež
- informační centrum
R.V. Motyčka, Mouchnice 131, 683 33 Nesovice
zocsop@haluzice.cz
www.haluzice.cz
53/24 ZO ČSOP Ponikva
- údržba ekologicky významných území, pozemkový spolek
- problematika zemědělství, problematika energetiky
- ochrana biodiverzity
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Obnova květnatých luk
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Ponikva, Hybešova 51, 678 01 Blansko 1
Mgr. Magdalena Kotoučová, Hybešova 51, 678 01 Blansko 1
ponikva@seznam.cz
54/01 ZO ČSOP Rosnička
- péče o zeleň, údržba ekologicky významných území
Ing. Oldřich Bednář, Zeleného 50, 616 00 Brno
robinia@volny.cz
54/13 ZO ČSOP Ciconia
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Rod Ciconia a ostatní brodiví
Josef Kraus, Sokolovská 76, 186 00 Praha
hanouskovavera@volny.cz
54/14 ZO ČSOP Brněnsko
- údržba ekologicky významných území
- přírodovědné průzkumy
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Vlastimil Martiško, Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř
54/15 ZO ČSOP Narcis
- péče o zeleň
- přírodovědné průzkumy
- problematika energetiky
- osvětové akce pro veřejnost
Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět!
Jiří Vašíček, Myslivecká 14, 620 00 Brno-Tuřany
54/19 ZO ČSOP Vatra
- táborové pobyty pro děti a mládež
A.Ryšavý, Sušilova 3, 680 01 Boskovice
54/36 ZO ČSOP
- péče o zeleň
Kociánka 19a, 612 00 Brno
54/44 ZO ČSOP Veronica
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, stanice pro handicapované živočichy
- ochrana vod, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství, problematika
zemědělství, problematika energetiky, účast ve správních řízeních
- působení na děti a mládež, informační centrum, vydávání periodik, osvětové akce pro
veřejnost
- ochrana zvířat proti týrání
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Sledování a ochrana obojživelníků, Rod Ciconia a
ostatní brodiví, Sledování a ochrana netopýrů
Registrované ekocentrum: Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
Ing. Antonín Buček, RNDr.Yvonna Gaillyová, Panská 9, 602 00 Brno
veronica@ecn.cz
www.veronica.cz
54/45 ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
- údržba ekologicky významných území,pozemkový spolek
- problematika těžby nerostů a hornin
- působení na děti a mládež, provoz naučné stezky
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Hády, Kamenná 6, 639 00 Brno
Mgr. Václav Izák, Panská 9, 602 00 Brno
vaclav.izak@rezekvitek.cz
54/48 ZO ČSOP Jestřábník
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, osvětové akce
pro veřejnost
Ing.Libor Palášek, č.p. 107, 683 07 Krásensko
adresa ZO:Ondrouškova 3,635 00 Brno
jestrabnik@jestrabnik.cz
www.jestrabnik.cz
54/49 ZO ČSOP Sykovec-Medlov
- ochrana vod
Pellicova 25, 602 00 Brno
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54/RS ČSOP Regionální sdružení v Brně
- účast ve správních řízeních
- osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, vydávání periodik
Registrované ekocentrum: Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno
Alena Rokosová, Panská 9, 602 00 Brno
rscsop.brno@ecn.cz
www.csopbrno.cz
55/03 ZO ČSOP III.ZO ČSOP v Brně
- údržba ekologicky významných území,péče o kulturní památky, pozemkový spolek
- problematika dopravy
Jaroslav Nesiba, Gajdošova 80, 615 00 Brno
55/07 ZO ČSOP Pozořice
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
- ochrana biodiverzity
- ochrana vod
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež,
působení na děti a mládež
- osvětové akce pro veřejnost,informační centrum, provoz naučné stezky
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Krajové odrůdy ovocných dřevin
Programy ekologické výchov: kampaň Ukliďme svět!
Registrované ekocentrum: Ekostředisko mládeže Jelenice, Na Větřáku 332, 664 07
Pozořice
Zdeněk Kohout, Na Větřáku 332, 664 07 Pozořice
szkohout@volny.cz
55/09 ZO ČSOP Újezd u Brna
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
- účast ve správních řízeních
Registrované ekocentrum: Ekostředisko mládeže jelenice
Oddíl Mladých ochránců přírody
Pavel Fila, nám.Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u Brna
56/02 ZO ČSOP Břeclav
- péče o zeleň, pozemkový spolek
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy
- problematika lesního hospodářství
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Sledování a ochrana dravců a sov, Podpora
hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Aluvia dolního toku řeky Dyje, Břetislavova 8,
690 02 Břeclav
František Krause, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav
otakar.prazak@centrum.cz
www.csop-bv.hyperlink.cz
56/03 ZO ČSOP Adonis
- problematika dopravy, problematika zemědělství
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum
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- péče o kulturní památky
Náměstí 30, 692 01 Mikulov
info@adonis-mikulov.cz
www.adonis-mikulov.cz
56/05 ZO ČSOP Šatava
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
- ochrana vod
Luboš Mrkvica, Dlouhá 28, 691 25 Vranovice
mrkvazavin@tiscali.cz
56/13 ZO ČSOP
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
- přírodovědné průzkumy, záchranné transfery, ochrana biodiverzity
- ochrana vod, problematika těžby nerostů a hornin, problematika zemědělství
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Jablokoň, Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Mgr. Karel Malina, Poštovní 7, 692 01 Mikulov na Moravě
www.sweb.cz/jablokon/index/
56/14 ZO ČSOP Lednice
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, pozemkový spolek, péče o kulturní
památky
- přírodovědné průzkumy, ochrana biodiverzity
- působení na děti a mládež
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Lednice, Václavkova 200, 691 44 Lednice
Mgr. Václav Špatka, sídliště Osvobození 555, 691 44 Lednice na Moravě
013016@email.cz
56/15 ZO ČSOP Centrum Ekologické Výchovy Pálava
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět!
Registrované ekocentrum: Centrum ekologické výchovy Pálava, Náměstí 32, 692 01
Mikulov
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
cev@palava.cz
www.cev.palava.cz
56/16 ZO ČSOP Ždánický les
- údržba ekologicky významných území
- působení na děti a mládež
Mgr. Dagmar Langarová, Kurdějov 130, 693 01 Břeclav
langarovi@tiscali.cz
www.zdanickyles.wz.cz
58/04 ZO ČSOP Svatobořice-Mistřín
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Rod Ciconia a ostatní brodiví
Jaroslav Zaňát, V Novinách 10, 696 04 Svatobořice
jaroslav.z@volny.cz
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58/06 ZO ČSOP Bílé Karpaty
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, pozemkový spolek
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy
- problematika zemědělství
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, osvětové akce
pro veřejnost, informační centrum, provoz naučné stezky, vydávání periodik
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Orchideje, Obnova květnatých luk
Oddíl Mladých ochránců přírody
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Čertoryje, Bartolomějské nám.47, 698 01 Veselí nad
Moravou
Registrované ekocentrum: Ekocentrum Bílé Karpaty
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
csop@bilekarpaty.cz
www.bilekarpaty.cz/csop/
58/07 ZO ČSOP Ždánice
- péče o zeleň
- ochrana vod, problematika energetiky
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež,
působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz
naučné stezky
Programy ekologické výchovy ČSOP: program Zachraňme studánky, kampaň Ukliďme
svět!
Mgr. Josef Chvila, PP - 7, 696 32 Ždánice
j.chvila@tiscali.cz
58/10 ZO ČSOP Radějov
Jan Dubravec, č.p. 323, 696 67 Radějov
dubravec@tiscali.cz
58/13 ZO ČSOP Astacus
- údržba ekologicky významných území
- přírodovědné průzkumy
- ochrana vod
Jiří Kouřil, Školní 136, 696 31 Bukovany u Hodonína
58/15 ZO ČSOP Suchov
- údržba ekologicky významných území
- problematika zemědělství
Pavla Švrčková, č.p. 253, 696 71 Suchov
58/16 ZO ČSOP CASTOR Mutěnice
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, osvětové akce pro veřejnost
Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět!
Mgr. Jiří kouřil, Bohuslavice 4203, 696 55 Kyjov 3
ZO ČSOP Castor, U Obory 113, Hájenka, 696 11 Mutěnice
csopcastor@centrum.cz
58/17 ZO ČSOP Bzenecko
- přírodovědné výzkumy
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- problematika zemědělství
Bzinská 1419, Bzenec
urbancheekova@volny.cz
64/03 ZO ČSOP Rousínov
- péče o zeleň
- ochrana biodiverzity, přírodovědné výzkumy
- účast ve správních řízeních
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, osvětové akce pro veřejnost
Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět!
Ing. Marta Bradáčová, Rudé armády 74, 683 01 Rousínov
mbradacova@centrum.cz
64/04 ZO ČSOP Slavkov
- údržba ekologicky významných území
Ing. Stanislav Koukal ml., Nádražní 1184, 684 01 Slavkov u Brna
65/01 ZO ČSOP Iris
- údržba ekologicky významných území
- ochrana vod, problematika odpadů, účast ve správních řízeních
Mgr. Jaroslav Šmerda, Krapkova 12, 671 81 Znojmo 5
smerda@znojmuz.cz
65/02 ZO ČSOP Koráb
- údržba ekologicky významných území
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy
- působení na děti a mládež
Ing. Miroslav Šilhavý, Načeratice 21, 669 02 Znojmo
65/05 ZO ČSOP Zemědým
- údržba ekologicky významných území
Tereza Tomaštíková, Rooseveltova 43, 669 02 Znojmo
ZO ČSOP Zemědým, Podmolí 35, 669 02 Znojmo
65/08 ZO ČSOP Střední Podyjí
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, péče o kulturní památky
- problematika lesního hospodářství
Ivan Hudec, Božice č.p. 415, 671 64 Božice
csop.str.pod@centrum.cz
65/10 ZO ČSOP Archa
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň
- ochrana biodiverzity
- působení na děti a mládež
Miroslav Havlík, Načeratice 4, 669 02 Znojmo
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Financování ochrany přírody a krajiny v letech 2007 - 13
Programové období 2007 - 13 představuje pro Českou republiku výjimečnou příležitost
především vzhledem k výraznému zvýšení financí, které bude možno čerpat ze strukturálních,
případně dalších, fondů. Pro oblast ochrany přírody a krajiny budou nejvýznamnější
následující finanční zdroje: Operační program Životní prostředí 2007 – 13, Program rozvoje
venkova 2007 – 13 a program Life+. K dispozici však budou také další programy, které budou
pro tuto oblast využitelné, např. Operační program Přeshraniční spolupráce nebo jednotlivé
Regionální operační programy (každý zvlášť pro jednotlivé NUTS II, tedy 1 – 3 kraje).
K nadnárodním finančním zdrojům patří rovněž Finanční mechanismy EHP/Norsko, kde je
životní prostředí rovněž jednou z podporovaných oblastí.
Bohužel časový harmonogram přípravy ČR na čerpání v období 2007 – 13 je oproti
plánovanému harmonogramu opožděn. V současné době již byla vyhlášena první výzva do
Programu rozvoje venkova, konkrétní opatření na která je možno žádat dotace se však netýkají
přímo ochrany přírody a krajiny. První výzvu do Operační ho programu Životní prostředí lze
očekávat nejdříve na podzim roku 2007, spíše však ale až počátkem roku 2008. Výzva do
programu Life+ bude by měla být podle posledních informací zveřejněna v září 2007, třetí a
poslední výzva do Finančních mechanismů EHP/Norsko pak ještě o měsíc dříve, tedy v srpnu
2007.
Pro informaci uvádíme přehled oblastí podpory i příklady konkrétních podporovaných aktivit
u dvou nejvýznamnějších programů – Operačního programu Životní prostředí a Programu
rozvoje venkova:

I. Operační program Životní prostředí 2007 - 13
Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod
Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce ČOV v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod
2000 obyvatel v CHKO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů
v aglomeracích nad 2000 obyvatel, pod 2000 obyvatel v CHKO; technická opatření u
bodových zdrojů znečištění, opatření na snížení eutrofizace povrchových vod
Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní
Podporované aktivity: výstavba poldrů, úpravy koryt v zastavěných územích obcí prováděné
přírodě blízkým způsobem
Oblast podpory: 6.1 Implementace péče o území soustavy Natura 2000
Podporované aktivity: opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně
monitoringu území a populací druhů
Oblast podpory: 6.2 Podpora biodiverzity
Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, péče o chráněná
území, opatření k předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženým druhům,
regulace a likvidace invazních druhů, investice na obnovu návštěvnické infrastruktury ve
zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků (s výjimkou
fyzických osob)
Oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur

23

Podporované aktivity: realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, příprava a
realizace prvků územního systému ekologické stability, opatření ke zlepšení přírodních
poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích; do podpory lze zahrnout i výkupy pozemků
(s výjimkou fyzických osob)
Oblast podpory: 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Podporované aktivity: realizace opatření vedoucích ke zvyšování retenčních možností krajiny,
opatření proti vodní a větrné erozi
Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované aktivity: projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně, zakládání a
regenerace zeleně v rámci tvorby zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace na
brownfields, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb v chráněných územích
Oblast podpory: 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a
následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod
Podporované aktivity: stabilizace a sanace sesuvů,
hydrogeologických prací (i ve vazbě na zdroje pitné vody)

provádění

geologických

a

Více informací:
• Státní
fond
životního
148 00 Praha 11-Chodov, www.sfzp.cz

prostředí

ČR,

Kaplanova

1931/1

Kontakt pro oblast podpory 1.1, 1.3: Ing. Ivana Vráblíková, tel.: 267 994 345,e-mail:
ivrablikova@sfzp.cz
Kontakt pro oblast podpory 6.1 – 6.6: Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 420, e-mail:
mslezak@sfzp.cz

II. Program rozvoje venkova 2007 - 13
Oblast podpory: I.1.2.1 Zvyšování hospodářské hodnoty lesa
Podporované aktivity: úprava chemismu lesních půd, včetně hnojení při obnově porostů,
obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné
skladby v souladu s legislativou, ochrana lesních porostů, výchova lesních porostů
Oblast podpory: I.1.4 Pozemkové úpravy
Podporované aktivity: realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních
opatření, realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových
vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
a zvýšení ekologické stability krajiny
Oblast podpory: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
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Podporované aktivity: vzdělávací projekty včetně oblasti zachování a údržby krajiny a
ochrany životního prostředí, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, zvyšování
biodiverzity a rozmanitosti krajiny, lesnického hospodaření
Oblast podpory: II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)
Podporované aktivity: hospodaření na minimálně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní
porost
Oblast podpory: II.1.2.1. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
Podporované aktivity: hospodaření nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost
v oblastech vymezených jako území Natury 2000 a současně jako I. zóna CHKO
Oblast podpory: II.1.3.1.1. Titul ekologické zemědělství
Podporované aktivity: zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství na
minimální ploše 1 ha
Oblast podpory: II.1.3.2.1. Louky
Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů luk (viz.
Podrobné podmínky agroenvi programů
Oblast podpory: II.1.3.2.2. Pastviny
Podporované aktivity: specifické zemědělské hospodaření dle jednotlivých typů pastvin (viz.
podrobné podmínky agroenvi programy)
Oblast podpory: II.1.3.3.1. Titul zatravňování orné půdy
Podporované aktivity: zatravnění půdního bloku nebo jeho dílu o minimální výměře 0,1 ha
včetně následné péče (sečení, pasení) v souladu se specifickým režimem (omezení hnojení a
používání herbicidů)
Oblast podpory: II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy
Podporované aktivity: zalesnění zemědělské půdy a následné péče v souladu s platnou právní
úpravou jako podpora diverzifikace výroby
Oblast podpory: II.2.2.1. Zachování
z předchozího produkčního cyklu

hospodářského

souboru

lesního

porostu

Podporované aktivity: hospodaření vedoucí k zachování současné optimální druhové skladby
základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa v územích
Natura 2000
Oblast podpory: II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů
Podporované aktivity: pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby,
zajištění udržení a rozvoje biodiverzity lesních porostů
Oblast podpory: II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Podporované aktivity: zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako
stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti
návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky,
informační tabule, lesní studánky apod.
Oblast podpory: III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu
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Podporované aktivity: v obcích do 2000 obyvatel mimo jiné také budování a značení pěších
tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné
zeleně
Výše podpory: až 90 % uznatelných výdajů
Příjemci: zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nezemědělský podnikatel pouze
pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (včetně
zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou
Více informací:
•

Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00, www.szif.cz

Roman Barták

ÚVR ČSOP
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