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Udržitelný rozvoj je takový rozvoj,  

který zajistí potřeby současných generací,  

aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, 

a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.

Brundtlandová, 1987

Vážená čtenáři,

dostává se vám do rukou publikace s velmi 
rozkošatělým názvem: Projekty udržitelné-
ho  regionálního  rozvoje  ve Zlínském  kraji. 
Inspirovali jsme se publikací, kterou vydala 
sesterská  organizace  Síť  ekologických  po-
raden (STEP) ČR v roce 2000: Krůčky k udr-
žitelnosti – sbírka řešených příkladů místní 
agendy 21.  Název  je  dlouhý,  ale  jak  jinak 
postihnout  snahu  dát  dohromady  příklady 
projektů  přispívajících  k  ochraně  přírody 
a krajiny,  ale  zároveň majících dopady en-
vironmentální,  ale  i  vyčíslení  ekonomické 
a sociální a společenské.

Výběr 53 zajímavých příkladů udržitelného 
regionálního  rozvoje  tedy prezentuje poči-
ny, které jsou zařazeny do ochrany přírody 
a  krajiny,  ochrany  vod,  projekty  využívají-
cí  obnovitelné  zdroje  energie,  nakládající 
s odpady a i příklady, které stojí na rozhraní 
ochrany přírody, kulturního dědictví a aktiv-
ního společenského života. Výběr byl udělán 
tak, aby v něm našli důležité informace za-
stupitelé obcí i občané, učitelé i  jejich žáci, 
podnikatelé i představitelé veřejné správy či 
politikové. Strůjci projektů jsou nejen obce 
Zlínského kraje, ale i další veřejné instituce, 
podnikatelé a neziskové organizace ve Zlín-
ském kraji působící.

Místopisné  zařazení  projektů  je  k  nahléd-
nutí na webové stránce mapy.kr ‑zlinsky.cz. 
Kromě publikovaných projektů jsou na ma-
povém  serveru  Zlínského  kraje  k  nalezení 
i  další  praktické  informace  (více  v  kapitole 
Ekomapa Zlínského kraje).

Publikace vznikla jako jeden z výstupů pro-
jektu Zelená pro Zlínský kraj – environmen-
tální  vzdělávání  jako  cesta  k  udržitelnému 
rozvoji,  ve  kterém  po  dva  roky  intenzivně 
pracovalo  osm  organizací.  Projekt  finanč-
ními prostředky podpořil Evropský sociální 
fond, státní rozpočet České republiky a Zlín-
ský kraj. Děkujeme.

Při  letmém  prolistování  zjistíte,  že  jsou 
obce či organizace, které se po uskutečně-
ní  jednoho  záměru po  čase  „vrhly“ na dal-
ší, tj. jejich činnost je prezentována ve více 
kapitolách této publikace. Nechť vám letmé 
prolistování  či  podrobnější  přečtení  slouží 
jako  inspirace  pro  plánování Vašich  aktivit 
a také k jejich smělému uskutečnění.

za ZO ČSOP Veronica |  
Centrum Veronica Hostětín 
Věra Pospíšilíková

http://mapy.kr-zlinsky.cz
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EKOLOGIZACE  
PROVOZU  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
NOSITEL PROJEKTU:  

Město Uherské Hradiště 
KONTAKT: 
Městský úřad Uherské Hradiště,  
odbor architektury, plánování a rozvoje 
Mgr. Ing. Petr Pavelčík 
Masarykovo nám. 19,  
686 70 Uherské Hradiště,  
tel. 572 525 244 
petr.pavelcik@mesto‑uh.cz 
www.mesto ‑uh.cz 
MÍSTO:  
Uherské Hradiště 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 2007

Město Uherské Hradiště se připojilo k pro-
jektu  Zelená  pro  Zlínský  kraj,  modulu  Ze-
lené  hospodaření.  V  rámci  aktivit  tohoto 
modulu  projektový  pracovník  absolvoval 
odborná  školení,  zajišťoval  propagaci  akti-
vit modulu a  šíření povědomí o principech 
ekologicky  šetrného  hospodaření  v  rámci 
pracovišť městského úřadu  i mezi zástupci 
dalších  veřejných  institucí,  firem  a  široké 
veřejnosti.

Aktuální potřeba zavést standard úsporné-
ho  a  ekologicky  šetrného  provozu  budov 
a pracovišť městského úřadu vyplynula z vý-
sledků sebehodnocení úřadu metodou CAF 
(Společný  hodnoticí  rámec).  Rozpracování 
tohoto  záměru  bylo  zařazeno  mezi  úkoly 
akčního plánu CAF pro  rok 2006. Po zahá-
jení  běhu  projektu Zelená  pro Zlínský  kraj 
vznikla v rámci městského úřadu neformál-
ní pracovní a poradní skupina, v níž byla ve-
doucí  odboru  životního  prostředí,  vedoucí 
oddělení  rozvoje města, projektový mana-
žer aktivit projektu Zelená pro Zlínský kraj 
a  jako odborní  externí  konzultanti byli  při-
zváni: zástupce ZO ČSOP Centaurea Uher-
ský Brod  (garant modulu Zelené hospoda-
ření) a zástupce ZO ČSOP Veronica.

První,  přípravná  etapa  procesu  ekologiza-
ce, spočívající v provedení analýzy součas-
ného stavu, byla schválena vedením města 
začátkem února 2007 a probíhala do konce 
listopadu 2007. V rámci této etapy byla pro-
vedena analýza současného stavu provozu 
pracovišť  a  budov Městského  úřadu Uher-
ské Hradiště. Analýzu provedli odborní pra-
covníci STEP – Sítě ekologických poraden, 
ZO ČSOP Veronica  a ZO ČSOP Centaurea 
Uherský Brod.

mailto://petr.pavelcik@mesto-uh.cz
www.mesto-uh.cz
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Dílčím výstupem z této etapy jsou dvě zpra-
cované analýzy. Studie zpracovaná odborní-
ky STEP popsala současný stav hospodaření 
na pracovištích městského úřadu v jednotli-
vých tematických oblastech a navrhla opat-
ření, která by v daných oblastech připadala 
v úvahu. Druhá studie, zpracovaná pod ga-
rancí  ZO  ČSOP  Centaurea  Uherský  Brod, 
se podrobněji zaměřila na vybraná dílčí té-
mata  ekologicky  šetrného  a  ekonomicky 
úsporného  hospodaření,  zvláště  možností 
úspor  při  spotřebě  elektřiny,  vody  a  třídě-
ní  odpadů po  zavedení  vhodných opatření 
ekologizace.

Výstupy  analýz  a  návrhy obsažené  v  obou 
studiích  se  staly  podkladovými  materiály 
pro  pracovní  skupinu.  Z  navržených  čin-
ností  byla  vybrána opatření,  která  jsou  re-
alizovatelná  bez  významnějších  vstupních 
nákladů nebo přinesou ekonomické úspory. 
Dále  byli  identifikováni  odpovědní  pracov-
níci pro jednotlivá opatření, byly stanoveny 
termíny  a  odhadnuta  finanční  náročnost 
realizace  daných  opatření,  jakož  i  předpo-
kládané úspory či zvýšení nákladů po jejich 
realizaci.

Navržená  opatření  byla  projednána  v  ko-
misi rady města pro životní prostředí, s ve-
doucími příslušných odborů a s tajemníkem 
městského  úřadu.  Jejich  náměty  a  připo-
mínky byly do akčního plánu zapracovány. 
Druhá,  implementační  etapa  ekologizace 
a  postupná  realizace  navržených  opatře-
ní  bude  zahájena  v  1.  čtvrtletí  roku  2008 
po projednání akčního plánu radou města.

Akční  plán  pro  rok  2008  obsahuje  celkem 
38 opatření v deseti tematických oblastech. 
Jeho součástí je také navržený rámec další-
ho postupu – monitoring postupu procesu 
ekologizace a získaných zkušeností s napl-
ňováním akčního plánu a přípravou akčního 
plánu  pro  další  období.  Součástí  akčního 
plánu pro  rok 2008  je  rovněž  vydání  infor-
mační  publikace  (v  tištěné  i  elektronické 
podobě) o zkušenostech se zaváděním pří-
kladu dobré praxe a přehledem navržených 
opatření.

Přehled  tematických  oblastí  akčního  plánu 
pro rok 2008 a příklady navržených opatře-
ní:

Papír a výrobky z něj  � (6 opatření) – 
např. používání obálek z recyklovaného 
papíru
Kancelářské potřeby �  (4 opatření) – 
např. preference lepidel a fixů  
na vodní bázi
Zařízení interiéru �  (2 opatření) –  
apř. nákup nábytku s certifikátem  
Ekol. šetrný výrobek
Čištění a úklid �  (7 opatření) –  
např. používání správného dávkování 
čist. prostředků
Hospodaření s vodou �  (1 opatření) –  
postupné zavádění WC s duálním  
splachováním
Odpady �  (4 opatření) – např.  
zdokonalení systému třídění odpadů, 
osvěta zaměstnanců
Spotřeba energie �  (5 opatření) –  
např. nákup úsporných spotřebičů, 
osvěta zaměstnanců
Kancelářská technika �  (3 opatření) – 
např. optimalizace úsporných režimů 
počítačů
Stravování, občerstvení �  (2 opatření) – 
nákup potravin z místních zdrojů  
nebo Fair Trade
Doprava �  (4 opatření) – opatření  
k podpoře používání služebních kol, 
instalace stojanů
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Jedním z důležitých požadavků a současně 
předpokladem  pro  reálnost  navrhovaných 
opatření  byla  minimalizace  jejich  nároků 
na rozpočet města. Některá navržená opat-
ření tak sice vyvolají počáteční náklady, ale 
po  jejich  zavedení  bude  dosahováno  pro-
vozních  úspor.  Proto  na  základě  provede-
ných kalkulací předpokládáme, že od  roku 
2009  by  zavedená  opatření  mohla  vést 
k  ročním úsporám nákladů na provoz  pra-
covišť městského úřadu ve výši až několika 
desítek tisíc Kč.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Pilotní projekt udržitelné spotřeby  �
ve veřejné správě, projekt znamená 
konec pouhého teoretického přístupu 
k environmentálním problémům, zavádí 
úsporné principy a principy šetrné k ži-
votnímu prostředí do praxe, a to na mís-
tě, kde jsou veřejnosti na očích a plní 
tudíž také funkci motivační.
Úspora energií, vody a třídění odpadu  �
napomáhá ke snížení zátěže kladené 
lidskou činností na přírodu (snižuje 
potřebu výroby elektřiny neekologic-
kým způsobem, snižuje potřebu těžby 
nerostných surovin – neobnovitelných 
zdrojů, snižuje množství odpadu končí-
cího na skládkách).

Ekonomické
Na základě vypracovaných studií se jas- �
ně ukázalo, že počáteční investice nutné 
pro rozjezd projektu „zeleného úřado-
vání“ budou v době stále rostoucích ná-
kladů na nákup energií několikanásobně 
převýšeny provozními úsporami.

Sociální
Již stará moudrost praví „verba movent,  �
exempla trahunt“ (slova motivují, příkla-
dy táhnou); projekt „zeleného úřadová-
ní“ ukazuje lidem cestu, jak se chovat 
úsporně a šetrně k životnímu prostředí, 
a hlavně jim poskytuje víru, že takové 
jednání má vskutku smysl.
Změna vzorců spotřeby. �

Financování �

Město Uherské Hradiště �
projekt Zelená pro Zlínský kraj �

Partneři �

STEP – Síť ekologických poraden �
ZO ČSOP Veronica �
ZO ČSOP Centaurea Uherský Brod �
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KONCEPT  
SNIŽOVÁNÍ  
EMISÍ A IMISÍ  
ZLÍNSKÉHO KRAJE
NOSITEL: 

Zlínský kraj, Statutární náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Vojtěch Jurčík 
KONTAKT: 
Energetická agentura  
Zlínského kraje, o.p.s.,  
Ing. Miroslava Knotková,  
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
tel. 577 043 940 
miroslava.knotkova@eazk.cz 
www.eazk.cz 
ZPRACOVATEL: 
Enviros, s.r.o.,  
Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 
tel. 284 007 499, 
enviros@enviros.cz 
www.enviros.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
2002–2005

Koncept  snižování  emisí  a  imisí  Zlínského 
kraje  je  základním  programovým  doku-
mentem zahrnujícím následující dokumen-
ty na rozvoj území:

Územní energetická koncepce   �
Zlínského kraje
Programy na ochranu ovzduší   �
Zlínského kraje
Ekologický informační   �
energetický systém

Územní energetické koncepce
Dopady  rozhodovaní  dle  Územní  energe-
tické  koncepce  se  odrážejí  v  dokumentech 
z oblasti ochrany ovzduší (Programy snižová-
ní emisí a imisí) a měla by také být nástrojem 
pro zvýšení objemu čerpání finančních pro-
středků ze zahraničních i domácích zdrojů.

Zpracování  územní  energetické  koncepce 
kraje vyžaduje zákon č. 406/2000 Sb. o hos-
podaření  s  energií.  Řešení  energetického 
hospodářství  území  obsahuje  zabezpeče-
ní  energetických  potřeb  územních  obvodů 
s podílem využívání obnovitelných a druhot-
ných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou 
efektivností  při  respektování  státní  energe-
tické  koncepce,  regionálních  omezujících 
podmínek  a  se  zabezpečením  spolehlivosti 
dodávek  jednotlivých  forem  energie. Tento 
dokument byl  rovněž posuzován z pohledu 
vlivu  na  životní  prostředí  více  na www.ceu.
cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP006K.

mailto://miroslava.knotkova@eazk.cz
www.eazk.cz
mailto://enviros@enviros.cz
www.enviros.cz
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Koncepce  byla  zpracována  v  5  variantách. 
K  realizaci  byla  doporučena  varianta  č.1., 
která  počítá  kromě  nutné  obnovy  techno-
logických zařízení zdrojů tepla a nutné ob-
novy  dožitých  částí  tepelných  sítí,  rovněž 
se zásadními investicemi do změn struktu-
ry spalovaných paliv s důrazem na užití bi-
omasy v centrálních zdrojích tepla na úkor 
lokálních  zdrojů. Uplatnit by  se měly nové 
technologie  –  užití  biomasy  ke  kombino-
vané  výrobě  elektřiny  a  tepla,  uplatnění 
bioplynu ze spalování biomasy, kombinace 
druhotných  zdrojů  s  klasickými  palivy  (so-
lární  energie,  biomasa  a  tepelná  čerpadla 
s tuhými a plynnými palivy).

Rozsáhlou dokumentaci týkající se projektu 
najdete na ww1.kr ‑zlinsky.cz/ksei.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Díky analýze území kraje, jeho potenci- �
álů byla vytvořena územní energetické 
koncepce, která vede k ochraně životní-
ho prostředí formou omezení znečištění 
ovzduší, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, podpora šetrných technologií, 
ochrana zemského klimatu, omezení 
pálení zbytků po těžbě v lese divokou 
formou.

Ekonomické
Koncepční materiál zpřístupňuje  �
a prosazuje větší soběstačnost území 
využíváním vlastních zdrojů energie, což 
s sebou přináší další pozitivní ekonomic-
ké efekty: platby za teplo zůstávají v re-
gionu (kraji) a ceny jsou méně závislé 
na rostoucích cenách fosilních paliv.

Sociální
Využívání centrálních výtopen na obno- �
vitelné zdroje zvyšuje komfort bydlení 
v obcích (není nutné obsluhovat lokální 
zdroj tepla), navíc lepší spalování zdrojů 
energie je účinnější a méně škodlivé 
k ovzduší. Výstavba a obsluha výtopen 
přináší nová pracovní místa ve výtop-
nách i pro přípravu paliva.

ww1.kr-zlinsky.cz/ksei
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HOSTĚTÍN –  
MODELOVÉ  
EKOLOGICKÉ  
PROJEKTY (NEJEN) 
PRO VENKOV
NOSITELÉ:  

Obec Hostětín, ZO ČSOP Veronica,  
Tradice Bílých Karpat, Nadace Veronica 
KONTAKT:  

ZO ČSOP Veronica |  
Centrum Veronica Hostětín 
tel. 572 641 855, 572 630 670 
hostetin@veronica.cz 
www.hostetin.veronica.cz 
MÍSTO:  

Hostětín 
ČASOVÝ RÁMEC:  

od roku 1993

Historie �

Od počátku devadesátých let místní obecní 
úřad  ve  spolupráci  se  státní  správou  a  ne-
vládními  organizacemi  prosadil  řadu  pro-
jektů,  které  řeší  každodenní  starosti  obce. 
Při  řešení  bylo  jedním  z  důležitých  kritérií 
i vliv na životního prostředí. Funkčnost řeše-
ní a z  jistého pohledu i  inovátorský přístup 
vedl účastníky hostětínského dění  k názvu 
projektů  jako modelových. Obec  postavila 
kořenovou čistírnu odpadních vod a obecní 
výtopnu, která spaluje dřevní štěpku a tep-
lo  z  ní  slouží  k  vytápění  domů. Nejnovější 
obecní  investicí  byla  rekonstrukce  veřej-
ného osvětlení,  které odstraňuje negativní 
vlivy světelného znečištění. Na deseti hos-
tětínských domech si jejich majitelé instalo-
vali sluneční kolektory. 

Od  roku  2000  občanské  sdružení  Tradice 
Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně jab-
lečný  mošt.  Rekonstruována  byla  tradiční 
sušírna ovoce. V listopadu 2006 bylo dosta-
věno vzdělávací středisko ZO ČSOP Veroni-
ca, které je postaveno s důrazem na maxi-
mální úspory energie.

Všechny projekty je možné si prohlédnout – 
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica v Ho-
stětíně zve všechny zájemce k návštěvě.

Popis jednotlivých projektů najdete na ná-
sledujících stranách.

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov

mailto://hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz 


U
dr

ži
te

ln
ý 

re
gi

on
ál

ní
 ro

zv
oj

13

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH VOD  
V HOSTĚTÍNĚ
NOSITEL PROJEKTU:  

obec Hostětín 
KONTAKT:  

Hostětín 75, Bojkovice 687 71 
tel. 572 641 216 
hostetin@iol.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od r. 1993

Od 90.  let minulého  století  se  stalo priori-
tou  hostětínského  zastupitelstva  postavit 
čistírnu  odpadních  vod,  která  by  pomohla 
odstranit stavební uzávěru, bránící dalšímu 
rozvoji  obce. Stavební  uzávěra byla  v  obci 
vyhlášena v roce 1966, po dostavbě nádrže 
na pitnou vodu, která je 2 km pod obcí Hos-
tětín a zásobuje pitnou vodou obce a města 
od Bojkovic po Uherský Brod. Ve spolupráci 
s  Nadací  Partnerství  a  ZO ČSOP Veronica 
bylo na  základě nezávislých  studií  rozhod-
nuto, že pro obec Hostětín (240 obyvatel) je 
vhodným řešením výstavba kořenové čistír-
ny odpadních vod.

Kořenová čistírna odpadních vod v Hostětíně 
byla první čistírnou svého druhu postavenou 
na  východní  Moravě.  K  čištění  odpadních 
vod  využívá  samočisticích  procesů,  které 
jsou v přírodě běžné (podobně tyto procesy 
využívají  i  klasické  biologicko ‑mechanické 
čistírny),  čištění  má  požadovanou  kvalitu 
při nízkých provozních nákladech.

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov

mailto://hostetin@iol.cz 
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
KČOV je příležitostí citlivě začlenit čiště- �
ní odpadních vod do krajiny.
Je účinnou formou čištění silně naře- �
děných odpadních vod (odpadní vody 
v obci jsou svedeny do smíšené kana-
lizace, odpadní voda obsahuje velké 
množství balastních vod).
KČOV je též zajímavým krajinářským  �
prvkem a místem výskytu mnoha rost-
linných a živočišných druhů.
Úspora energie. �

Ekonomické
Srovnatelné stavební náklady s jinými  �
druhy řešení.
Nízké provozní náklady. �
Možnost využití stávající jednotné  �
kanalizace.

Sociální
Zrušení stavební uzávěry – možnost  �
výstavby nových domů/bytů.
Rozvoj obce. �
Zvýšení environmentální gramotnosti  �
obyvatel.
Posílení jejich pozitivního pocitu,   �
že jsou součástí procesu ochrany  
přírody a krajiny.
Pracovní místo – částečný úvazek,   �
obsluha KČOV.
Okolí KČOV vhodné i pro vycházky. �

Financování �

Obec Hostětín �
Okresní úřad v Uherském Hradišti �
Ministerstvo životního prostředí, pro- �
gram Revitalizace říčních systémů

Partneři �

Nadace Partnerství �
ZO ČSOP Veronica �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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VYTÁPĚNÍ BIOMASOU 
V OBCI HOSTĚTÍN
NOSITEL PROJEKTU:  
obec Hostětín 
KONTAKT:  

obec Hostětín, Hostětín 75,  
687 71 Bojkovice 
tel. 572 641 216 
hostetin@iol.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od r. 1993

Zahájení  provozu  obecní  výtopny  na  od-
padní dřevo v roce 2000 předcházelo sedm 
let  příprav. Obecní  výtopna  na  biomasu  je 
nizozemsko ‑českým demonstračním pro-
jektem Společné realizace (Joint Imple-
mentation). Ve výtopně je instalována sou-
stava s kotlem o výkonu 732 kW, spalujícím 
dřevěné štěpky (500–600 t/rok) z odpadní-
ho dřeva z okolních dřevozpracujících závo-
dů. Potrubím o celkové délce 2,2 km se roz-
vádí teplo do 68 objektů v Hostětíně (85 % 
domů v obci). V každém připojeném domě 
je instalována předávací stanice pro vytápě-
ní a případně pro ohřev teplé užitkové vody. 
Původní  elektrické  a  uhelné  kotle  občané 
využívají omezeně.

V roce 2006 dodala výtopna 3 800 GJ 
tepla v ceně 260 Kč/GJ.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Výroba tepla z obnovitelného zdroje  �
energie (převažuje dřevní štěpka, čás-
tečně i jiné rostlinné zbytky).
Díky centrální koncepci výtopny se sys- �
témem potrubních rozvodů a k použité 
moderní technologie výtopny, dochází 
k omezení lokálního znečištění ovzdu-
ší – nespaluje se nekvalitní otop přímo 
v domácnostech, omezilo se pálení 
zbytků po těžbě dřeva přímo v lesním 
porostu, snížení emisí CO2, oxidů síry, 
prachu apod.
V globálním měřítku se stal projekt díky  �
spolupráci s Nizozemským královstvím 
jedním z pilotních projektů zaměřených 
na ochranu zemské atmosféry (viz Kjót-
ský protokol, Activities Implemented 
Jointly).

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov

mailto://hostetin@iol.cz 
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Ekonomické
Velmi důležitým se z hlediska obce a ob- �
čanů jeví finanční přínos pro budouc-
nost, ceny tepla nejsou závislé na ros-
toucích cenách fosilních paliv, navíc 
z obce již neodcházejí platby za uhlí ani 
za elektrické vytápění do zahraničí a ji-
ných regionů republiky, příjmy za teplo 
zůstávají v regionu (platby za palivo – 
lesnické, zemědělské firmy, pily) a pří-
padné zisky mohou sloužit pro zkvalit-
nění životních podmínek v obci.

Sociální
Vytvoření pracovních míst (příprava  �
paliva, kontrola režimu vytápění, nákup 
paliva, platby za topení apod.).
Zvýšení komfortu bydlení v obci, která  �
je nejen jistotou pro starší generace, ale 
také atraktivní volbou pro mladé rodiny

Financování �

Státní fond životního prostředí ČR �
Česká energetická agentura �
Nizozemská vláda (vládní organizace  �
Senter)
občané obce Hostětín �

Partneři �

Okresní úřad Uherské Hradiště (referát  �
regionálního rozvoje)
občané Hostětína �
realizační a projekční firmy �
ZO ČSOP Veronica �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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SUŠÍRNA OVOCE  
V HOSTĚTÍNĚ
NOSITEL: 

ZO ČSOP Hostětín, Nadace Veronica 
KONTAKT:  
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, 
Hostětín 4, Bojkovice 687 71 
tel. 572 641 040 
tbk@tradicebk.cz 
www.tradicebk.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 1998

Historický  význam  pro  hospodáře  Bílých 
Karpat mělo (a částečně má i dodnes) ovoc-
nářství. V roce 1998 byla – na paměť typic-
kého  zpracování  ovoce  sušením  –  v  obci 
zrekonstruována sušírna ovoce. Stejně jako 
na  celém  moravsko ‑slovenském  pomezí 
se  i  v  Hostětíně  sušilo  ovoce  v  roubených 
sušírnách. Sušírna v zahradě zakoupené Na-
dací Veronica po rodině Chmelů se řadí mezi 
bezdýmové sušírny s posuvnými lískami. Su-
šírna je součástí soudomí moštárny a vzdě-
lávacího  střediska  Centrum Veronica,  stojí 
v zahradě. Ovoce pro vlastní potřebu si v ní 
suší obyvatelé Hostětína a okolních obcí.

Sušírnu zrekonstruovala ZO ČSOP Hostětín.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Šetrný způsob konzervace (zejména  �
při sušení za nižších teplot) uchovávající 
v ovoci vitamíny a enzymy.

Ekonomické
Technologicky jednoduchý způsob kon- �
zervace nenáročný na skladování, bez 
dodatečné energie na chlazení, výhod-
ný pro přepravu (zkoncentrování živin 
v menší hmotě a objemu).
Vysoká přidaná hodnota. �

Sociální
Obnovena atmosféra 200 let staré  �
sušírny.
Sušení ovoce na vzájemné dohodě  �
(za protislužby, naturálie apod.).

Financování  �

Nadace Partnerství �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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MOŠTÁRNA  
V HOSTĚTÍNĚ
NOSITEL:  
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, 
Nadace Veronica 
KONTAKT: 

Tradice Bílých Karpat s.r.o.,  
Hostětín 4, 687 71 p. Bojkovice 
tel. 572 641 040 
tbk@tradicebk.cz 
www.tradicebk.cz 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1998

Hostětínské  mošty  nejsou  nijak  chemicky 
upravovány,  takže  spotřebitel  má  mož-
nost ochutnat přírodní chuť jablečné šťávy. 
Čerstvá  šťáva  je  lahvována  do  skleněných 
lahví  pod  pasterační  teplotou.  Mošty  jsou 
nepřislazované,  neředěné,  bez  konzer-
vačních  látek a barviv. Spotřebitel  je může 
najít  v  prodejnách  zdravé  výživy  po  celé 
republice.  Podstatná  část  produkce  je  cer-
tifikována  značkou  BIO,  která  garantuje, 
že  jablka a výrobní postupy  jsou maximál-
ně šetrné k životnímu prostředí. Sortiment 
jablečných moštů byl od roku 2000, odkdy 
je moštárna v provozu, rozšířen o jablečnou 
šťávu míchanou se šťávou z černého rybízu 
a červené řepy. V posledním roce se vyrábí 
v moštárně  i sirupy: z květů černého bezu, 
z listů máty a z lístků rooibosu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Podpora ekologického zemědělství. �
Jablka vykupována od místních   �
obyvatel.
Zachování tradičních odrůd. �
Zachování krajinného rázu   �
s extenzivními sady.
Vratné obaly. �

Ekonomické
Regionální původ výrobku – tržby zůstá- �
vají v regionu, dle průzkumů se ukázalo, 
že existuje poptávka po kvalitních bio-
produktech s certifikovaným původem.
Projekty zaměřené na zpracování  �
ovoce a na tradiční výrobky z lokality 
Bílé Karpaty se tak stávají ekonomicky 
soběstačné.
Motivačně nastavené výkupní ceny  �
ovoce – vyšší pro ovoce z ekologicky 
obhospodařovaných sadů.

Sociální
Vznik pracovních míst: 2 místa – plný  �
pracovní úvazek, 8 míst – sezónních.
Zachování tradice. �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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Financování �

Moštárna  v  Hostětíně  byla  vybudována 
díky  spolupráci  a  grantu  s  lucemburskou 
nadací  Hëllef  fir  d’Natur  v  rámci  projektu 
na záchranu starých a krajových odrůd, tra-
dičního ovocnářství  a  posílení  ekonomické 
soběstačnosti regionu. Financování projek-
tu podpořilo také lucemburské Ministerstvo 
životního prostředí.

Partneři �

Občanské  sdružení  Tradice  Bílých  Karpat 
sdružuje  neziskové  organizace  (ZO  ČSOP 
Veronica,  ZO  ČSOP  Kosenka,  ZO  ČSOP 
Bílé Karpaty,  Informační středisko pro  roz-
voj Moravských Kopanic, Nadace Veronica, 
PRO ‑BIO regionální centrum Bílé Karpaty), 
jednotlivce (ovocnáři) i obec Hostětín.

V  širším  kontextu Občanské  sdružení Tra-
dice  Bílých  Karpat  spolupracuje  se  Sprá-
vou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
a územními samosprávami v Bílých Karpa-
tech (obce, města, kraj).

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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ŠETRNÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ
NOSITEL:  
obec Hostětín 
KONTAKT:  
Hostětín 75, Bojkovice 687 71 
tel. 572 641 216 
hostetin@iol.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
2006

V  roce  2006  bylo  v  Hostětíně  rekonstruo-
váno veřejné osvětlení. Nejedná se o kom-
pletní rekonstrukci, ale o využití současných 
stožárů  a  rozvodů  pro montáž moderních 
svítidel s novými světelnými zdroji. Byla na-
vržena  instalace moderních  svítidel  s  elek-
tronickými předřadníky a  s nejmodernější-
mi vysokotlakými výbojkami.

Metou  projektu  bylo  ukázat  reálné  řešení, 
které uspoří provozní náklady obci, eliminu-
je vyzařování světla v nežádoucích směrech 
a  především  zajistí  obyvatelům a  návštěv-
níkům  Hostětína  příjemnější,  efektivnější 
a rovněž bezpečnější osvětlení.

Při osvětlování terénu je užitečné jen světlo, 
které směřuje dostatečně strmě dolů (ales-
poň  15  stupňů  šikmo  dolů  pod  vodorovný 
směr,  lépe však 20‑30  stupňů). Toho dosa-
hují svítidla, ze kterých dole nevyčnívá žád-
ný průhledný či průsvitný kryt a která  jsou 
navíc namontována vodorovně.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Škodlivé důsledky veřejného osvětlo- �
vání se radikálně zmenšily, přestože 
se dvakrát až třikrát zvýšila intenzita 
osvětlení vozovek a chodníků, světla 
na okolní stráně a do vzdáleného ovzdu-
ší naopak ubylo desetkrát.
Ochrana hmyzu. �
Ochrana zdraví obyvatel. �
Snížení spotřeby energie. �

Ekonomické
Pokud by bylo veřejné osvětlení zrekon- �
struováno „tradičně“, mohla být cena 
rekontrukce o třetinu až polovinu nižší, 
nicméně výsledný efekt by byl výrazně 
horší: na ulici by bylo méně světla než 
doporučuje norma, zato by světlo mířilo 
i na okolní stráně, do oken a do nebe 
a rekonstrukce by tak neplnila cíl omezit 
vyzařování nepatřičnými směry.
Podařilo se snížit elektrickou spotřebu  �
zhruba o třetinu – z příkonu 4,6 kW celé 
soustavy na 2,9 kW, spotřeba v minu-
lých letech byla 17 000 kWh ročně, nyní 
obec očekává spotřebu asi 11 000 kWh.

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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Sociální
Jednotlivé vlivy opatření budou ještě  �
monitorovány a vyhodnocovány, aby-
mohly být zkušenosti předávány dalším 
obcím, které stojí před úkolem rekon-
strukce či investice do nového veřejné-
ho osvětlení.
Ochrana zdraví obyvatel před rušivým  �
světlem do ložnic.

Financování �

Philips Česká republika, Obec Hostětín �

Celková  hodnota  rekonstrukce  se  skládá 
ze  dvou  částí.  První  je  hodnota  daru  spo-
lečnosti Philips ve výši 134 000 Kč. Další ná-
klady  byly  vynaloženy  obcí  na  demontáž 
a montáž  svítidel  a  na  zakoupení  nutného 
spojovacího materiálu. Výše těchto nákladů 
dosáhla 107 000 Kč.

Partneři �

Nadace Partnerství �
ZO ČSOP Veronica �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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ENERGETICKY  
PASIVNÍ DŮM  
VZDĚLÁVACÍHO  
STŘEDISKA  
V HOSTĚTÍNĚ
NOSITEL:  
ZO ČSOP Veronica 
KONTAKT:  
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica  
Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice 
tel. 572 641 855, 572 630 670 
hostetin@veronica.cz 
www.hostetin.veronica.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
přípravy od 1998, výstavba 2006

Seminární Centrum patří mezi budovy s níz-
kou spotřebou energie (potřebují méně než 
15 kWh/m2)  energie  ročně,  zatímco  nové 
domy potřebují 60–80 kWh/m2 energie roč-
ně.

Ztráty energie jsou v pasivním domě co nej-
více  minimalizovány,  a  to  prostřednictvím 
několika  hlavních  prvků  a  technologií: ma-
sivní tepelná izolace budovy, okna s vynikají-
cími tepelně ‑technickými vlastnostmi rámu 
a  zasklení,  vzduchotěsnost  domu,  větrací 
systém,  rekuperace,  která  z  vypouštěného 
vzduchu  odebírá  zpět  teplo  a  předává  ho 
vzduchu příchozímu, který je takto ohříván.

Vnější  vzhled  budovy  se  snaží  respektovat 
prostředí  vesnic  v  této  části  Bílých Karpat. 
Důraz je kladen na využití místních materiá-
lů (dřevo, hlína) a využití prvků solární archi-
tektury,  připojení  na  biomasovou  výtopnu, 
využití dešťové vody – v domě je dvojí potru-
bí – na pitnou vodu a na vodu dešťovou, kte-
rá se používá na splachování a mytí podlah, 
ohřev vody pomocí solárních kolektorů.

Vzdělávací středisko je první budovou urče-
nou veřejnosti, která  je postavena v pasiv-
ním standardu v České republice.

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Výzkum a aplikace slaměných balíků  �
jako tepelné izolace.
Úspora energie kladně ovlivňuje   �
produkci oxidu uhličitého (CO2).
Změna přístupu k používaným sta- �
vebním technologiím a materiálům, 
ale i k celkovému způsobu navrhování 
budov se týká především šetrného vy-
užívání materiálových a energetických 
zdrojů.
Vytváření zdravého vnitřního klimatu. �
Vzdělávací středisko bylo v listopa- �
du 2007 certifikováno jako poskytovatel 
ekologicky šetrných služeb v oboru tu-
ristického ubytování (nábytek ze dřeva 
certifikovaného značkou FSC, používání 
šetrných čisticích prostředků, třídění 
odpadů apod.).

Ekonomické
Ekonomický přínos nízkoenergetických  �
domů se projevuje úsporou až 80 % 
provozních nákladů, které tak časem 
vyrovnají zvýšené náklady na výstavbu.
Menší závislostí na měnících se cenách  �
plynu, elektřiny.
Tvorba pracovních příležitostí. �

Sociální
Nábytek od místních řemeslníků a vyu- �
žívání dalších místních služeb.
Prostor pro organizování kulturních  �
a vzdělávacích akcí občany Hostětína.
Ukázka pasivního domu jako bydlení  �
pro 21. století.

Financování �

Evropská unie |   �
Evropský fond pro regionální rozvoj
Česká republika |   �
Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond životního prostředí ČR �
Na výstavbu a vybavení dále přispěli:  �
Zlínský kraj, MATRA – program Minis-
terstva zahraničí Nizozemského králov-
ství, Rakouské ministerstvo životního 
prostředí v rámci česko‑rakouského 
energetického partnerství, Úřad vlády 
Dolního Rakouska, Českomoravský 
cement a.s. – nástupnická organizace, 
Philips Česká republika, Nadace Part-
nerství, Nadace Veronica, Nadace Ford 
Motor Company Conservation and 
Environmental Program, Nadace Toyota 
Environmental Activities Program, Pro-
gram LEADER ČR, Český svaz ochránců 
přírody, Lesy České republiky

Partneři �

Prof. arch. Georg W. Reinberg �
Ateliér Zlámal & Stolek �
Obec Hostětín �

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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SLUNCE  
PRO BÍLÉ KARPATY
NOSITEL:  
ZO ČSOP Veronica 
KONTAKT:  
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica  
Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice 
tel. 572 641 855, 572 630 670 
hostetin@veronica.cz 
www.hostetin.veronica.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od 1997

V obci Hostětín zahájila ZO ČSOP Veronica 
již v roce 1997 program podporující svépo-
mocné montáže jednoduchých stavebnico-
vých  solárních  systémů,  který  nese  název 
Slunce pro Bílé Karpaty. Z tohoto projektu 
jsou dnes k vidění kolektory na 10 domech 
(celkem  jich  bylo  v  regionu  Bílých  Karpat 
osazeno téměř čtyřicet).

V  srpnu  2001  proběhla  ve  spolupráci  s  ra-
kouskou  organizací  podporující  využití 
obnovitelných  zdrojů  energie  AEE  insta-
lace  velkoplošného  slunečního  kolektoru 
se  špičkovou  technologií  TiNOX  na  střeše 
budovy moštárny. Tento kolektor zásobuje 
teplem moštárnu i nově postavené vzdělá-
vací středisko.

Od roku 2001 tedy patří obec Hostětín k čes-
ké špičce co do plochy slunečních kolekto-
rů na hlavu. Celková plocha  (skoro 100 m2) 
kolektorů dnes uspoří ca 35 000 kWh ročně, 
což představuje úsporu 27 CO2 tun za rok.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Úspora 27 tun CO � 2 ročně.
Solární kolektor je levný a stálý zdroj  �
tepla.

Ekonomické
Obnovitelný zdroj energie nezávislý  �
na světových cenách.

Sociální
V rámci svépomocného programu pro- �
běhla řada vzdělávacích a školicích akcí 
s cílem rozšířit vědomí o možnostech 
využití slunce mezi místními řemeslníky.
Využití slunečního ohřevu skrývá velký  �
potenciál pro vytváření pracovních míst 
pro specializované řemeslníky a místní 
firmy.
Známá je dobrá zkušenost z Rakouska,  �
kdy rozvoj svépomocných programů 
předcházel ohromnému komerčnímu 
rozmachu solárních technologií a jejich 
užití.

Financování �

British Know How Found �
Nadace Partnerství �

Partneři �

AEE – organizace podporující využití  �
obnovitelných zdrojů energie

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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SOCHY V KRAJINĚ
NOSITEL:  
Obec Hostětín 
KONTAKT: 

Obec Hostětín,  
Hostětín 75, Bojkovice 687 71 
tel. 572 641 216 
hostetin@iol.cz 
ČASOVÝ RÁMEC: 
2002

V roce 2002 pořádala obec Hostětín česko‑
‑slovenské  sochařské  sympózium.  Výsled-
kem práce sochařů bylo 14 dřevěných soch 
a  jedna  kamenná,  které  jsou  rozmístěny 
nejen v obci Hostětín, ale i v krajině kolem 
Hostětína, Šanova, Pitína a Rokytnice.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Díla byla umístěna tak, aby podtrhávala  �
typickou tvář Bílých Karpat, na vyhlíd-
kách, u studánek, na místech svatých či 
klatých, opředených pověstmi.

Ekonomické
Zpestření krajiny sochami zvyšuje po- �
tenciál cestovního ruchu.

Sociální
Propojení krajiných prvků, pověstí a lid- �
ského umu.

Financování �

INTERREG – program přeshraniční spo- �
lupráce České republiky a Slovenska

Hostětín – modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov
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Ochrana  
přírody  
a krajiny

Zlínský kraj je charakteristický svou přírodní 
rozmanitostí od nejteplejších oblastí Pano-
nika  v  Dolnomoravském  úvalu,  přes  kar-
patské  pahorkatiny  Chřibů,  Hostýnských, 
Litenčických a Vizovických vrchů až po hor-
ské hřbety Beskyd, Javorníků a Bílých Kar-
pat. Rozmanitá jsou i přírodní společenstva 
od  nížinných  lužních  lesů  a  nivních  luk, 
přes  teplomilné  doubravy  a  stepní  stráně 
až po horské louky, pastviny, vrcholové bu-
činy a jedlobukové lesy. 

Území Zlínského kraje  tak zahrnuje  jak  re-
lativně nedotčenou, extenzívně využívanou 
lesnatou a členitou krajinu s minimálně na-
rušeným  krajinným  rázem  (Beskydy,  Bílé 
Karpaty, Hostýnské a Vizovické vrchy, Chři-
by, Vsetínsko),  tak  intenzívně  zemědělsky 
využívanou  krajinu  s  velkým podílem orné 
půdy s velkoplošným hospodařením a mini-
mální biodiverzitou  (oblast Hané a morav-
ních niv).

zdroj informací: www.oknodokraje.cz

www.oknodokraje.cz


O
ch

ra
na

 p
ří

ro
dy

 a
 k

ra
jin

y
27

BIOCENTRUM  
MEDŘICKÝ
NOSITEL:  
obec Zahnašovice 
KONTAKT: 
Zahnašovice 43, 769 01 Holešov 
tel. 573 396 622 
ou@zahnasovice.cz 
www.zahnasovice.cz 
MÍSTO: 
Zahnašovice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2000

Historie �

Katastrální  území  obce Zahnašovice  před-
stavovalo převážně odlesněnou agrární kra-
jinu  s  nízkým  podílem  krajinotvorné  zele-
ně,  která  vykazovala  značnou  ekologickou 
nestabilitu.  Vzhledem  k  velkým  plochám 
nedělených segmentů orné půdy podléha-
la  větrné  erozi. Všechny  tyto  výše  zmíně-
né  ukazatele  směřovaly  územní  plánování 
v Zahnašovicích k jedinému cíli, zastavit de-
gradaci krajiny všemi dostupnými prostřed-
ky.  Jako  ideální  řešení  se  jevila  realizace 
tzv. biocentra, což je část krajiny, která svou 
velikostí a příhodným stavem ekologických 
podmínek  umožňuje  existenci  přirozených 
společenstev (biocenóz).

Na podkladě územně plánovací dokumen-
tace obce (autor  Ing. arch. Dujka), genere-
lu  lokálního územního systému ekologické 
stability  pro  k.ú. Zahnašovice  (zprac. Arvi-
ta P, s.r.o.) a v roce 2000 zpracované kraji-
nářské studie Lokálního biocentra Medřický 
(zprac. Arvita P, s.r.o.) se přistoupilo v roce 
2001 k realizaci biocentra.

Spolu  s  ostatní  vysazovanou  zelení  v  k.ú. 
obce Zahnašovice se biocentrum zasloužilo 
o zkvalitnění krajinného rázu lokality a o její 
ekologickou stabilizaci.

Komplexní  dokončení  projektu  biocentra 
Medřický je plánováno na rok 2008.

mailto://ou@zahnasovice.cz
www.zahnasovice.cz
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Popis �

Biocentrum  je  část  krajiny,  která  svou  ve-
likostí  a  příhodným  stavem  ekologických 
podmínek  umožňuje  existenci  přirozených 
společenstev.

Biocentrum  v  katastru  obce  Zahnašovice 
se  rozkládá  na  ploše  3,2 ha.  Je  situováno 
při  levém břehu potoka Ludslávka a nava-
zuje  na  jihovýchodní  okraj  zástavby  obce. 
Jedná se o území rovinaté, které bylo dříve 
soukromým  vlastníkem  využíváno  agrárně 
coby  orná  půda.  Později  se  stalo  směnou 
majetkem obce. Dle vypracovaného projek-
tu zde byly jako cílová společenstva navrže-
ny lesní, vodní a mokřadní biotopy.

Za  základní  výsadbové  dřeviny  byly  urče-
ny – dub zimní,  lípa malolistá,  jako doplň-
kové  např.  habr  obecný,  javor  mléč,  jilm 
vaz, vrba bílá, dub letní a křoviny, např. růže 
šípková, ptačí zob obecný, zimolez obecný. 
Jádro území tvoří vysázený les s dominant-
ním  dubem,  lípou  a  jilmem.  Pro  přechod-
ná a mokřadní  stanoviště  se optimálně  je-
vil  měkký  luh  s  výsadbou  směsi  keřových 
a stromových vrb. Významnou roli pro ob-
novu ekologické stability území hraje vodní 
tůň. V západním cípu biocentra se nachází 
zatravněná tzv. nárazníková zóna. V řešení 
je  dále  dosud  nefunkční  rybník,  jehož  dno 
pokrývá  souvislý  porost  rákosu  obecného 
a různých druhů ostřic.

Biocentrum přes svou konzistentnost a sta-
bilitu vyžaduje ještě na některých plochách 
revitalizační  zákroky  a  pěstební  opatření. 
Navrhováno  je  rozšíření  stávající  tůně,  vy-
kácení  přestárlých  topolů  podél  toku  Lud-
slávky,  odbahnění  dosud  nefunkčního  sta-
rého rybníka.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Ochrana krajiny, která byla díky   �
intenzivní agrární činnosti ohrožována 
především půdní erozí.
Zvýšení ekologické stability v dané loka- �
litě; zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Vytvořením příhodných potravních,  �
úkrytových a migračních podmínek 
se podařilo zvýšit druhovou rozmanitost 
(především zvěř – od roku 2006 výskyt 
bobra evropského, v roce 2007  
pravděpodobně přírůstek mláďat,  
ptactvo) v dané lokalitě.

Ekonomické 
Zamezení vzniku možných materiál- �
ních škod souvisejících s erozí půdního 
pokryvu (smývání ornice, škody na ma-
jetku obyvatel apod.).

Sociální 
Zvýšení potenciálu navštěvovatelnosti  �
krajiny.

Financování �

Obec Zahnašovice �
Ministerstvo životního prostředí �
Agentura ochrany přírody a krajiny �
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BIOFARMA JURÉ
NOSITEL:  
rodina Vránových 
KONTAKT:  
Tomáš Vrána, Lužkovice 63, 763 11 Zlín 
tel. 603 511 738 
biofarmajure@seznam.cz 
www.biofarmajure.ic.cz 
MÍSTO: 
Lužkovice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1991

Historie �

Biofarma rodiny Vránových navazuje na tra-
dici  starou  mnoho  desetiletí.  Farma  byla 
v Lužkovicích u Zlína založena již v roce 1923. 
V  současné  podobě  funguje  od  počátku 
90.  let  20.  století.  Rodina  vynakládá  velké 
úsilí o její soustavné zvelebování.

Příjemné relaxační prostředí, jež nabízí ná-
vštěvníkům, stejně  jako ekonomická sobě-
stačnost  biofarmy  jsou  výsledkem  pocti-
vé  práce,  která  nekončí  po  osmi  hodinách 
a nerozlišuje všední dny od nedělí a státních 
svátků.

Popis �

Biofarma  Juré  se  nachází  v  kopcích  na  sa-
motě nedaleko Zlína. Rodina Vránových tu 
hospodaří na  70 ha,  z  toho necelou  třetinu 
tvoří  orná  půda,  kde  se  z  obilovin  pěstuje 
především  pohanka,  oves  nahý  a  pšenice. 
Podstatnou část  výměry  farmy  tvoří  trvalé 
travní porosty, které spásá stádo ovcí a sko-
tu (plemene Limousine, bez tržní produkce 
mléka). Nedílnou  částí  zemědělské  výroby 
na  farmě  je  i  sadařství.  Sady  čítají  zhruba 
6 ha  a  plody  (jablka,  hrušky,  třešně,  švest-
ky,  broskve)  rodina  dále  zpracovává,  a  to 
jak  na  povidla  a  kompoty,  tak  sušením. 
Produkty  jsou následně prodávány v místě 
i do obchodní sítě (prostřednictvím společ-
nosti  PRO ‑BIO  –  30 %  produkce,  prodejny 
zdravé  výživy  –  30 % produkce). Dle  údajů 
poskytnutých  provozovatelem  biofarmy 
se odbyt výrobků průběžně zlepšuje, přímo 
tzv. „ze dvora“ se v současnosti prodá 40 % 
produkce biofarmy.

Od  roku  2005  se  ekofarma  orientuje  také 
na agroturistiku a prezentaci chodu biofarmy 
spolu s výrobou biopotravin. Pořádány  jsou 
exkurze, a to zejména pro školy a školky.

mailto://biofarmajure@seznam.cz
www.biofarmajure.ic.cz
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Okolí nabízí mnoho příležitostí jak k pěším 
výletům,  tak k vyjížďkám na koni či k pro-
vozování  cykloturistiky.  Na  své  si  přijdou 
i vyznavači rybolovu. Provozovatelé kromě 
ubytování – k dispozici jsou dva čtyřlůžkové 
pokoje – nabízejí možnost stravovat se pří-
mo v areálu farmy. Pokrmy jsou připravová-
ny převážně z biosurovin vyprodukovaných 
na  farmě,  vyhledávanou  specialitou  je  po-
hankové  rizoto. K dispozici  je pec  či  rožeň 
k přípravě masa (opékání jehňat, selat, ku-
řat). Strávníci mohou ochutnat několik dru-
hů domácího pečiva. Využít klidu a pohody 
biofarmy je možné také k netradiční oslavě 
rodinných výročí.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Přiblížení se původnímu způsobu hos- �
podaření, pozitivní vliv pastvy na kraji-
nu, zejména když velká členitost terénu 
znemožňuje užití těžké mechanizace.

Ekonomické 
Finanční soběstačnost farmy. �
Odbyt výrobků, v návaznosti   �
na agroturistiku podpora rozvoje  
turistického ruchu v regionu  
a následně vytváření nových  
pracovních míst v oblasti služeb.

Sociální 
Budování bližšího vztahu člověk –   �
okolní krajina, příroda, člověk – tradice.
Možnost spolupráce s místními   �
školami – exkurze.
Obnova zájmu o aktivní trávení   �
odpočinku v přírodě.

Financování �

vlastní zdroje �

Partneři �

p. Unzeitig – jízda na koni �
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BIOKORIDOR K 27 
VE VIZOVICÍCH
NOSITEL:  
město Vizovice 
KONTAKT: 
Městský úřad Vizovice,  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, 
Ing. Vladimíra Kovářová 
tel. 577 599 176 
vladimira.kovarova@mestovizovice.cz 
www.vizovice.eu 
MÍSTO:  
Vizovice 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 1997

Historie �

Část  katastrálního  území  města  Vizovice 
označovaná jako Těchlov byla kvůli nevhod-
ně agronomicky využívaným plochám orné 
půdy  ohrožována  půdní  erozí,  docházelo 
ke splachu ornice. Krajina vykazovala znač-
ný stupeň ekologické nestability. Alarmující 
byla také její minimální retenční schopnost. 
Přívalové deště v jarních a letních měsících 
opakovaně  způsobovaly  materiální  škody 
v místní rodinné zástavbě.

V roce 1997 bylo rozhodnuto o vypracování 
studie, na jejímž základě by mohla být přija-
ta optimální protierozní opatření řešící situ-
aci oblasti. Studii zpracovala firma Arvita P, 
s.r.o.,  se  sídlem  v Otrokovicích. Zadavate-
lem a investorem byl Okresní úřad Zlín.

Za nejvhodnější řešení byla označena výsad-
ba členící velký blok orné půdy liniemi dřevin. 
Navíc bylo vysloveno doporučení, aby k ose-
vu svažitých úseků orné půdy nebyla použí-
vána kukuřice a laskavec (amarant).

Dále  byl  vypracován  firmou  Löw  a  spol., 
s.r.o., se sídlem v Brně projekt výsadby prv-
ků  územního  systému  ekologické  stability 
(biocentrum  LBC  Vrchňov  a  část  biokori-
doru K  27)  v  oblasti Vizovice ‑Těchlov. Tato 
výsadba  dřevin  propojila  části  biokoridoru 
K 27 biocentrum LBC 4 Vrchňov a LBC 6 Pa-
seky.

Samotná  výsadba  komplexu  biokoridoru 
K 27 a biocentra LBC 4 Vrchňov byla usku-
tečněna ve dvou etapách. V roce 1998 pro-
bíhala výsadba části biokoridoru (plocha cca 
2 ha)  v  oblasti  Čamínského  potoka.  Roku 
1999  práce  pokračovaly  v  oblasti Těchlov, 
kde  byla  vysázena  další  část  biokoridoru 
K 27 (rozloha cca 1 ha) a biocentrum LBC 4 
Vrchňov (rozloha cca 5 ha).

V  průběhu  desetiletého  začleňování  nové 
výsadby do původního ekosystému lokality 
bylo realizováno ještě několik dosadeb. Sa-
zenice  bylo  zapotřebí  oplotit  a  zabezpečit 
proti  okusu  zvěří.  Během  suchých  letních 
měsíců bylo nutné po výsadbě zalévání. Ne-
zbytně  nutná  byla  také  odborná  probírka 
a prořezávka.

Samostatnou  kapitolou  v  péči  o  toto  živé 
fotosyntetizující protierozní opatření je boj 
s vandalismem, s lidskou neúctou k hodno-
tám, životu, lidské práci.

mailto://vladimira.kovarova@mestovizovice.cz
www.vizovice.eu


O
ch

ra
na

 p
ří

ro
dy

 a
 k

ra
jin

y
32

Popis �

Biokoridor K 27 v katastrálním území měs-
ta Vizovice  je  lokalizován  jako  spojnice bi-
ocentra  LBC  4 Vrchňov  a  biocentra  LBC  6 
Paseky  v  údolí  Chrastěšovského  potoka, 
přičemž  prochází  oblastí Těchlov  a  oblastí 
Čamínského potoka.

Byl vysázen coby stabilizační prvek zdejšího 
ekosystému, který má za úkol alespoň čás-
tečně  zabránit  vzniku  půdní  eroze,  zvýšit 
retenční schopnost krajiny, poskytnout fau-
ně dostatek úkrytových, potravních a mig-
račních příležitostí. Dotčená výsadba je sice 
v  rámci ekosystému dané  lokality umělým 
zásahem  člověka,  na  jeho  základě  však 
došlo  k  funkčnímu  propojení  prvků  ÚSES 
(územního  systému  ekologické  stability) 
přírodě blízkými společenstvy dřevin.

Tyto  výsadby  dřevin  se  nacházejí  na  po-
zemcích  města,  soukromých  vlastníků, 
Státní  meliorační  správy  a  firmy  Lesy  ČR, 
s.p. Na některých z těchto pozemků již exis-
tovaly  stromové  a  keřové  porosty,  ty  byly 
homogenně propojeny s novou výsadbou.

Byl  vytvořen  lesní porost  s  pestrou druho-
vou skladbou, bohatou vertikální členitostí. 
Vysazovány nebyly pouze stromy, ale také 
množství keřů a nedílnou součástí biokori-
doru se stala také travinobylinná vegetace.

Základní  dřeviny  se  vyskytují  po  celé  linii 
biokoridoru,  dřeviny  s  nižším  procentuál-
ním  zastoupením  nalezneme  roztrouše-
ně  v menších  skupinkách  nebo  jednotlivě. 
Z  vysazených  dřevin  jmenujme  např.  dub 
zimní, lípu srdčitou, javor klen, buk lesní, ja-
san ztepilý,  jeřáb oskeruše,  jilm habrolistý, 
habr obecný, svída krvavá, líska obecná.

Výsadba  biokoridoru  K  27  se  ukázala  jako 
vysoce efektivní a funkční řešení daných en-
vironmentálních problémů. Je samozřejmé, 
že koridor projde ještě několikerým cyklem 
úprav a dosadeb, ale již nyní lze zodpověd-
ně posoudit jeho vliv na krajinu a funkční bi-
ovazby v ní jako veskrze pozitivní.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Stabilizace ekosystému dané lokality. �
Zlepšení retenční schopnosti krajiny. �
Zabránění půdní erozi (splachu ornice)  �
vlivem přívalového deště.
Navýšení úkrytových, potravních,   �
migračních příležitostí pro faunu  
daného biotopu.

Ekonomické 
Zamezení vzniku materiálních škod  �
(voda z polí osetých kukuřicí ve sklepních 
prostorách přilehlé městské zástavby).
Nabídka pracovních příležitostí   �
při údržbě biokoridoru.

Sociální 
Estetický krajinný prvek. �

Financování �

Okresní úřad Zlín �
Agentura ochrany přírody   �
a krajiny – Program péče o krajinu
Město Vizovice �



O
ch

ra
na

 p
ří

ro
dy

 a
 k

ra
jin

y
33

DVOREC U KAVKŮ
NOSITEL: 
František Kavka 
KONTAKT: 
Vyškovec 84, 687 74 Starý Hrozenkov 
tel. 731 576 348 
info@dvorec ‑kavka.cz 
www.dvorec ‑kavka.cz 
MÍSTO: 
Vyškovec 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1998

Historie �

Krajina  Bílých  Karpat  se  za  staletí  součin-
nosti člověka a drsné přírody přetavila v ne-
opakovatelné umělecké dílo, v obraz snahy 
o  rovnováhu. Ústy odborníků bývá charak-
terizována  jako  unikátní  mozaika,  kterou 
tvoří  lesy,  louky,  pastviny,  políčka,  sady, 
remízky  a  solitérní  stromy.  Najdeme  zde 
mnoho  druhů  chráněných  a  ohrožených 
druhů živočichů a rostlin. Je nutné se vážně 
zabývat tím, jak s tímto vzácným dědictvím 
naložíme.

Jako  nejvhodnější  varianta  se  jeví  exten-
zivní  druhy  zemědělské  výroby,  které  mi-
nimálně  zatěžují  křehkou  environmentální 
rovnováhu, ať už nadměrnou mechanizací, 
chemickými látkami (hnojení, ochrana pro-
ti  škůdcům), nebo nadměrnou koncentrací 
výroby.

Jedním ze zemědělských subjektů, kde jdou 
od roku 1998 hospodářská činnost a ochra-
na přírody ruku v ruce, je Dvorec u Kavků.

Téměř deset let existence farmy je vyplněno 
snahou zachovat místní malebné krajině její 
ráz. Daří  se  to  díky  promyšlené  hospodář-
ské  strategii,  která  je postavena na exten-
zivním pastevním chovu skotu, údržbě pas-
tvin sečením a v neposlední řadě propagaci 
kvalit lokality na veřejnosti. Dvorec u Kavků 
se stal postupně členem sítě ECEAT a Svazu 
venkovské turistiky.

Popis �

Dvorec u Kavků  je malé hospodářství,  kte-
ré  se nachází  v malebném prostředí Bílých 
Karpat v horské vsi Vyškovec nedaleko Mo-
ravských Kopanic. Lokalita  je svým charak-
terem přímo předurčena pro ekologicky za-
měřené  zemědělství.  Jenom  to  totiž může 
pomoci zachovat přírodní a krajinné hodno-
ty daného místa, mozaiku lesů, sadů, políček 
a orchidejových luk, čisté ovzduší a klid.

mailto://info@dvorec-kavka.cz
www.dvorec-kavka.cz
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Stěžejní zemědělskou aktivitou rodiny Kav-
kových  je  pastevní  chov  masného  skotu, 
a  to  plemen  Charolaise  a  Piemont.  Ved-
le  produkce  vysoce  kvalitního  hovězího 
masa v bio kvalitě nabízí farma také zázemí 
pro agroturistiku. K dispozici jsou ubytovací 
kapacity pro 6 osob. Majitel pronajímá sa-
mostatnou  část  domu  s  přilehlým  zatrav-
něným  dvorem,  který  mohou  děti  využít 
ke svým hrám (pískoviště, houpačka). K dis-
pozici  je  také posezení s ohništěm. Kolorit 
nefalšované  venkovské  usedlosti  dotvářejí 
i vodní prvky v podobě nedalekých rybníčků 
a vše lemujícího potoka.

Kraj Bílých Karpat nabízí nepřeberné množ-
ství  podnětů  pro  pěší  i  cykloturisty.  Díky 
příhraniční poloze místa je možné plánovat 
výlety také na Slovensko. Pro milovníky pří-
rody a jejího detailnějšího poznávání se jistě 
stanou  lákadlem  přírodovědné  procházky 
po blízkých chráněných územích.

Neotřelou se jeví nabízená možnost spoluú-
časti na chodu farmy. Vyzkoušet si zeměděl-
ské činnosti, které jsou farmářovým denním 
chlebem, může být především pro městské-
ho člověka zajímavým zážitkem. Odměnou 
mu pak bezesporu bude ochutnávka domá-
cích výrobků.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Extenzivní hospodaření upřednostňující  �
zemědělské postupy šetrné k danému 
biotopu pomáhá zachovat ráz krajiny 
typický pro lokalitu Bílých Karpat.
Členitý a různorodý ráz krajiny, který  �
po staletí modelovala kooperace člověka 
a drsné přírody, pak zajišťuje ekologickou 
stabilitu území i pro další generace.
Důležitým momentem se jeví zachování  �
druhové diverzity fauny i flóry, mnoho 
druhů patří na seznam druhů chráně-
ných a ohrožených.

Ekonomické 
Využívané zemědělské postupy nepa- �
tří mezi ekonomicky nejefektivnější, 
leč v širších souvislostech pomáhají 
zdejší krajině zachovat si unikátní tvář 
a v očích veřejnosti jí zprostředkovaně 
razí punc ekoturistické destinace.
Měkký turistický ruch pak zajišťuje vý- �
znamný příliv finančních prostředků.
Produkty vyráběné v bio kvalitě a s cer- �
tifikovaným původem snadněji nachá-
zejí své místo na trhu s potravinami.

Sociální 
Každý návštěvník si s sebou odnáší,   �
byť nevědomky, duch tohoto maleb-
ného místa, kde ještě žebříček hodnot 
plně nepodlehl všemocné ruce trhu 
a kde příroda není člověku nepřítelem, 
ale partnerem.
Ceněna je i aktivní spolupráce návštěv- �
níka při zemědělských pracích a pro dr-
tivou většinu lidí je to vzácná příležitost 
stát se alespoň na chvíli farmářem, 
na mnohé věci pak přestává pohlížet 
jako na samozřejmost, zkušenost je to 
k nezaplacení.

Financování �

z vlastních zdrojů �
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MANAGEMENT  
LOKALITY PASTVINA 
(SV HŘEBEN PARDUSU 
NA RUSAVĚ)
NOSITEL:  
Českomoravské sdružení  
pro ochranu přírody (ČSPOP) 
KONTAKT:  
Chvalčov, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
cspop@post.cz, www.cspop.cz 
MÍSTO: 
Rusava 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1999

Historie �

Území  bylo  v  minulosti  obhospodařováno 
jako pastvina. S ústupem tohoto druhu vy-
užití docházelo k nežádoucí  sukcesi dřevin 
a ke změnám původního složení rostlinných 
společenstev  (např.  rozšířením  agresivních 
druhů rostlin jako např. třtiny křovištní). Od 
roku 1999 pečuje o tuto lokalitu Českomo-
ravské sdružení pro ochranu přírody.

Popis �

Zmiňovaný  projekt  řeší  stav  jižně  oriento-
vané podhorské  louky o  rozloze 2 ha  s  ná-
letovými dřevinami a cennými keři jalovce, 
která se nachází 300 m východně od vrcholu 
Pardus  (600–635 m n.m.) nad obcí Rusava 
v Hostýnských vrších.

Aktuálně  je  lokalita  dle  typu  vegetace  vy-
mapována  jako  přirozená  a  přírodě  blízká 
louka  (pastvina),  vzniklá  odlesněním,  udr-
žovaná kosením nebo pasením, nehnojená.

Terén je v místě velmi svažitý, v podélném 
směru  louku  člení  několik  teras. Nenachá-
zí  se  zde  žádný  vodní  tok. Kamenitá půda 
v létě zčásti vysychá.

mailto://cspop@post.cz
www.cspop.cz
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Tyto geologické, pedologické a hydrologické 
ukazatele plně vyhovují vegetaci karpatských 
psinečkových pastvin a polopřirozených spo-
lečenstev  suchých podhorských  smilkových 
trávníků.  Významné  je  procento  výskytu 
chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Odborníci  tuto  lokalitu  charakterizují  jako 
jednu z mála dochovaných ukázek typické-
ho biotopu valašské krajiny. Je tedy pocho-
pitelná snaha nositelů projektu o její zacho-
vání a obnovu. To však s sebou nese potřebu 
trvalé péče o dotčené území – zajištění jed-
noročního  sečení  případně  extenzivní  pas-
tvy. Nutné je také pravidelné odstraňování 
náletových dřevin.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského 
kraje  se  připravuje  vyhlášení  lokality  jako 
zvláště  chráněného  území  v  kategorii  pří-
rodní památka.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Ukončení pravidelného obhospodařová- �
ní (ruční kosení, extenzivní pastva ovcí, 
vyřezávání náletových dřevin) by zna-
menalo zánik lokality jedinečné jednak 
svým krajinným charakterem typickým 
pro valašskou krajinu, jednak typem 
vegetace s vysokým podílem chráně-
ných a ohrožených druhů rostlin a druhů 
teplomilného hmyzu.

Ekonomický
Při horním okraji lokality vede značená  �
turistická stezka, z hlediska měkkých fo-
rem turistického ruchu se jedná o mož-
ný cíl zájemců o poznávání přírodních 
krás Valašska.

Sociální 
Zvýšení zájmu obyvatel okolních obcí  �
o kraj, v němž žijí, o jeho přírodní speci-
fika a kvality.

Financování �

Program péče o krajinu AOPK ČR,   �
středisko Zlín

Partneři �

Do doby odkoupení jednotlivých  �
pozemků jejich vlastníci, po vyhlášení 
přírodní památkou Zlínský kraj.
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MÍSTO PRO PŘÍRODU –  
LESNÍ REZERVACE 
ŠČÚRNICA
NOSITEL:  
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), 
Pozemkový spolek Kosenka pro přírodu, 
krajinu a památky Valašskoklobucka 
KONTAKT: 
ZO ČSOP Kosenka, Brumovská 11,  
766 01 Valašské Klobouky 
tel. 577 320 145, 
kosenka@mail.walachia.cz 
www.kosenka.cz | www.zachranles.cz 
MÍSTO: 
Valašské Klobouky, k.ú. Poteč 
ČASOVÝ RÁMEC: 
začátek v roce 2003

Historie �

Pozemkový  spolek  Kosenka  pro  přírodu, 
krajinu a památky Valašskoklobucka se za-
pojil  do  celostátní  kampaně ČSOP,  nazva-
né Místo pro přírodu. Jejím cílem bylo a  je 
i nadále získávat finanční prostředky na vý-
kupy:  1. přírodně a krajinářsky cenných 
pozemků (přírodě blízkých  lesů, mokřadů, 
stepních  lokalit,  květnatých  luk…)  s  cílem 
zajištění  jejich trvalé ochrany, 2. pozemků 
tvořících součást navrženého územního 
systému ekologické stability  za  účelem 
jejich postupného převedení do přírodního 
stavu  (především  výsadeb  zeleně),  3. po-
zemků v okolí vodních toků vhodných k je-
jich převedení do přírodního stavu v  rámci 
programu  tzv.  revitalizací  (obnova mokřa-
dů, nivních luk, břehových porostů…).

V  rámci  kampaně  pozemkový  spolek  Ko-
senka  uskutečňuje  kampaň  zaměřenou 
specificky na rozvoj  lesní rezervace Ščúrni-
ca, na záchranu a obnovu přírodě blízkých 
lesů v Bílých Karpatech.

Na  východním  úbočí  Ploštiny  (739 m.n.m.) 
v  severovýchodním  hřebenu  Bílých  Karpat 
se  nachází  jeden  z  unikátně  zachovalých 
zbytků přírodě blízkého  lesa. Historicky  jde 
o původní selský les, kde se v minulosti hos-
podařilo tzv. výběrným způsobem – vyřezá-
valy  se  vždy  konkrétní  stromy  dle  potřeby, 
les nebyl nikdy úplně smýcen. Těžební zása-
hy nebyly nikdy příliš  intenzivní a v posled-
ních  desetiletích  neprobíhaly  vůbec. V  roce 
2003 však lesu v mýtním věku akutně hrozilo, 
že dojde k plošně rozsáhlé těžbě. Český svaz 
ochránců  přírody  se  rozhodl  les  zachránit, 
a proto ho v rámci kampaně Místo pro příro-
du vykoupil. Prostředky na  jeho výkup byly 
získány  aktivitami  organizovanými  místní 
ZO ČSOP Kosenka.

mailto://kosenka@mail.walachia.cz
www.kosenka.cz
www.zachranles.cz
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Popis �

Ščúrnica se tak stala  jednou z  jedenácti  lo-
kalit zachráněných v  rámci kampaně Místo 
pro přírodu. Pozemky vykoupené z prostřed-
ků  veřejné  sbírky  jsou  v  majetku  Českého 
svazu ochránců přírody. Pozemkový spolek 
Kosenka ve Valašských Kloboukách je správ-
cem  takto  vznikající  rezervace.  Pod  jeho 
kontrolou dle stanoveného plánu pozemko-
vý spolek vykoupenou rezervaci kontroluje, 
rozvíjí  zde  odborné  výzkumné  programy 
ve spolupráci s MZLU Brno, MU Brno, Sprá-
vou CHKO Bílé Karpaty a připravuje další vý-
kupy v zájmovém území tak, aby v budouc-
nu  rezervace dosáhla  rozlohy přibližně  100 
hektarů. Vykoupená  mozaika  lesů  zaujímá 
dnes celkovou rozlohu 15 ha. Nachází se zde 
pramenná  roklina  se  studánkou  Ščúrnica, 
která dala  lokalitě  jméno. Skladba přes sto 
let starého lesního porostu (u některých jedlí 
odhadujeme stáří až na 120 let) je poměrně 
rozmanitá,  podstatnou  část  však  tvoří  jed-
le (85 %). Dále je zastoupen smrk a listnaté 
stromy: buk, bříza bradavičnatá, habr, javor 
klen.  Rozmanitost  je  dále  podpořena  růz-
nověkostí  stromů,  nalezneme  zde  všechna 
stadia lesa od semenáčků až po rozpadající 
se  „mrtvé  kmeny“.  S  přírodě  blízkou  dru-
hovou a věkovou skladbou lesa úzce souvi-
sí  i  druhová  pestrost  rostlin  tvořících  lesní 
podrost nebo pestrost živočišné říše. V pod-
rostu  nalezneme  mimo  jiné  méně  běžné 
druhy  jako  kalina  obecná,  jilm  habrolistý, 
ve východní části se nacházející lesní loučka 
je zase stanovištěm výskytu dvou druhů or-
chidejí  (kruštík širolistý, vemeník dvoulistý) 
nebo bělozářky větevnaté aj. Jako zástupce 
zoologické říše zmiňme např. vzácné druhy 
střevlíkovitých,  ptáků  (strakapoud  bělo-
hřbetý, lejsek malý, holub doupňák, několik 
druhů sov a dravců). 

Ščúrnica  spolu  se  sousední  luční  rezerva-
cí Ploštiny (již od r. 1989 o ni ve spolupráci 
se soukromými zemědělci pečuje pozemko-
vý  spolek Kosenka)  vytváří  ukázku  typické 
bělokarpatské mozaiky horských společen-
stev,  přírodě  blízkých  lesů,  ale  i  extenziv-
ních  vrcholových  luk  a  pastvin,  na  kterých 
probíhá také tradiční obhospodařování pas-
tvou ovcí.

Plocha  lesa bude dalšími výkupy, případně 
spoluprací se současnými vlastníky postup-
ně rozšiřována na cílový stav cca 100 ha, kdy 
již mohou přírodní procesy v lese nerušeně 
probíhat.  Akutním  úkolem  je  ochrana  se-
menáčků  jedle  a  dalších  dřevin  před  oku-
sem zvěří. Cílovým stavem je bezzásahové 
území, kde by se mohla příroda vyvíjet bez 
přímého vlivu člověka.

Po vykoupení hřebenového pásu lesa, kudy 
vede  naučná  stezka  Královec,  bylo  v  roce 
2007  zahájeno  spojení  rezervací  Javorůvky 
a Dobšena přírodě blízkým lesem. Širší úze-
mí lesa mezi oběma rezervacemi (cca 2 ha) 
řadu  let  trpí  kůrovcem  a  rozvracení  větry 
a les je postupně kalamitním způsobem ká-
cen. Vlastníci ho bohužel nahrazují opět pře-
vážně smrkem s cílem ryze hospodářského 
lesa a velkými riziky. Svahy nad rezervacemi 
jsou  přitom  významným  zdrojem  ochrany 
pramenišť a biodiverzity. Po vykoupení a re-
konstrukci holin a mlazin mezi rezervacemi 
se tento les může stát významnou součástí 
území mezi  rezervacemi a přírodě blízkým 
lesem.
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Modelový příklad ochrany lesního  �
genofondu a biodiverzity Bílých Karpat, 
citlivého využití krajiny v komplexu lesů 
a tradičních horských luk a pastvin.
Význam půdoochranný,   �
vodohospodářský, klimatický.
Odborný průzkum a hodnocení. �

Ekonomické
Po dosažení příslušné rozlohy rezervace  �
a bezzásahového režimu budou ekono-
mické náklady minimalizovány.
Rezervace může být v části kolem  �
procházející turistické stezky využívána 
také pro ekovýchovné programy a lesní 
pedagogiku s příjmovou bilancí ve pro-
spěch správy rezervace.

Sociální
Vytváření úzkého vztahu mezi   �
veřejností (dárci) a cennými zbytky  
naší volné přírody.
Permanentní zájem dárců o další rozvoj  �
rezervace a dění kolem ní.

Financování  �

Veřejná sbírka kampaně   �
Místo pro přírodu. 
Vlastní zdroje pozemkového spol- �
ku Kosenka z podpůrných programů 
na ochranu přírody a krajiny, včetně 
vlastních zdrojů pozemkového spolku 
z ekopedagogické činnosti a programů 
ochrany přírody a krajiny.

Partneři  �

ČSOP – Rada Národního   �
pozemkového spolku
veřejnost �
významní dárci (Nadace Veronica Brno,  �
Metrostav, Čs. rozhlas, Frankfurtská 
zoologická společnost, Hanibal ‑Sport)
MZLU Brno �
MU Brno �
Správa CHKO Bílé Karpaty �
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PÉČE  
O CENNÉ LOKALITY 
CHKO BESKYDY
PLNÝ NÁZEV PROJEKTU: ‚ 

Péče o cenné lokality (zejména maloplošná 
chráněná území, I. a II. zóny CHKO) na úze-
mí CHKO Beskydy a na dalších územích 
Moravskoslezského a Zlínského kraje 
NOSITEL: 
ZO ČSOP Salamandr 
KONTAKT: 
ZO ČSOP Salamandr,  
Vojtěch Bajer, Martin Konupka, 
Tylovice 1805,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
tel. 571 656 456 
salamandr@salamandr.info 
www.salamandr.info 
ČASOVÝ RÁMEC: 
Od roku 2000

Historie �

Organizace vznikla v roce 2000 a je jednou 
z téměř 400 základních organizací Českého 
svazu ochránců přírody. Od počátku půso-
bení nasázeli přes 13 000 kusů sazenic, pře-
devším jedle, provedli sběr více než 1 150 kg 
šišek  jedle,  k  ochraně  stromků  instalovali 
přes 14 000 individuálních ochran a 55 oplo-
cenek o celkové délce asi 2 km.

Každoročně pečují o 10–13 ha luk a pastvin. 
Kosení luk provádějí převážně křovinořezy, 
u některých  lokalit  je  nutné  sečení  kosou. 
V rámci značení chráněných území instalo-
vali 275 označníků, vyznačili 66,5 km hranic 
nebo provedli údržbu 40 stojanů přírodních 
parků a mnoha označníků chráněných úze-
mí.

Popis �

ZO ČSOP Salamandr je profesionální nezá-
vislá  nezisková  organizace,  jejímž  cílem  je 
péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd. 
Tento cíl  je naplňován konkrétními projek-
ty v  rámci čtyř odborných programů: Péče 
o cenné lokality, Ekologická výchova a osvě-
ta, Udržitelný rozvoj venkova a Interpretace 
místního dědictví.

Péče o cenné lokality na území CHKO Bes-
kydy obsahuje:

Management lesních ekosystémů –  me-
chanická  a  chemická  ochrana  dřevin  před 
zvěří,  výsadba  sazenic  ohrožených  dřevin, 
sběr  semen  a  plodů  lesních  dřevin,  výsev 
a další lesnické práce.
Velkou část své činnosti zaměřuje Salaman-
dr  na  mechanickou  ochranu  dřevin.  Pro-
blémem mnoha chráněných území je nízká 
hustota zmlazení, která je navíc ohrožována 
vysokou hustotou zvěře. Proto se Salaman-
dr  snaží  zdokonalovat  provádění  individu-
álních ochran. V cenných lokalitách provádí 
výsadbu dřevin původního genofondu. Kro-
mě  jedlí  jsou  to  také  javory,  buky,  třešně, 
jilmy nebo tisy. Sbírá  reprodukční materiál 
z  geneticky  cenných  porostů  chráněných 
území pro další pěstování ve školkách. Dlou-
hodobě  provádí  likvidaci  nepůvodní  kleče 
v cenných horských ekosystémech.

mailto://salamandr@salamandr.info
www.salamandr.info
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Management nelesních ekosystémů – še-
trné kosení extenzivních pastvin a luk s vý-
skytem  ohrožených  druhů  rostlin,  včetně 
úklidu  biomasy,  výřez  náletových  dřevin, 
likvidace  nepůvodních  agresivních  druhů 
(křídlatky).
Pravidelně udržované lokality v rámci šetr-
ného kosení: 1. zóna Malá Brodská v Novém 
Hrozenkově, 1. zóna Buchlov v Huslenkách, 
1. zóna Kadějov v Janové, 1. zóna Bezníko-
vá v Novém Hrozenkově, 1. zóna Střelnice 
v  Trojanovicích,  Přírodní  památka  Kyčmol 
v Horní Lomné, Malé Polany v NPR Mionší.

Záchranné programy a transfery  –  zá-
chranný program tisu – vyzvedávání seme-
náčků, výsadby sazenic, ochrany proti zvěři, 
ochrana obojživelníků při  jarním tahu, pře-
místění mravenišť.
Program, na kterém již několik let úzce spo-
lupracují  se  Správou  CHKO  Beskydy,  má 
za  cíl  navrátit  do  beskydských  lesů  tis  čer-
vený, kdysi  typickou dřevinu  jedlobukových 
porostů.  Na  vybraných  lokalitách  vyzvedá-
vají  semenáčky  tisu  k  dopěstování  ve  škol-
ce. Vysazují sazenice tisu do perspektivních 
území  (PR Bučací potok, PR Smrk) a chrání 
sazenice  a  zmlazené  semenáčky  tisu  proti 
zvěři  (Čeladná, Staré Hamry, Karolinka, So-
láň). Každoroční činností v předjaří je ochra-
na  táhnoucích  žab  podél  frekventovaných 
úseků  silnic  (Oldřichovice,  Řeka,  Hutisko‑
‑Solanec).  Dosud  uskutečnili  záchranné 
transfery  5 mravenišť  v Novém Hrozenko-
vě, Velkých Karlovicích, Zděchově a Komor-
ní Lhotce.

Technická opatření  –  instalace  a  opravy 
technických  zařízení,  protierozní  opatření, 
instalace  a  opravy  označníků  chráněných 
území, pruhové značení chráněných území.
K  usměrnění  návštěvnosti  v  turisticky  ex-
ponovaných  lokalitách  Lysé  hory,  Rad-
hoště,  Čertova  mlýna  a  Smrku  instaloval 
Salamandr  dřevěné  hrazení  různých  typů. 
Provádí také asanace erozních rýh nebo se-
zonní údržbu stezek. Ke snížení eroze slouží 
i  nově  vybudované  chodníky  na  naučných 
stezkách Mionší a Hradisko nebo povalový 
chodník v NPR Kněhyně ‑Čertův mlýn.

Odborné projekty – zpracování plánů péče 
o maloplošná chráněná území, vypracování 
přírodovědných studií a inventarizací, zpra-
cování projektů, mapování starých a krajo-
vých odrůd ovocných dřevin na Valašsku.
Členové  ZO  ČSOP  Salamandr  dlouhodo-
bě v CHKO Beskydy mapují  výskyt  tetřeva 
hlušce, čmeláků, orchidejí, vzácných druhů 
keřů  nebo  také  starých  a  krajových  odrůd 
ovocných dřevin na Valašsku. Pro  jiné sub-
jekty jsou schopni v oblasti ochrany přírody 
zpracovat  kompletní  projekty  nebo  jejich 
dílčí části (analýzy apod.), např. pro žádos-
ti  do  fondů  EU,  zahraničních  fondů  nebo 
nadací.  Pro  Krajský  úřad Moravskoslezské-
ho  kraje  vypracovala  organizace  kompletní 
žádost  do  programu  LIFE  Evropské  unie  – 
projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí 
Morávky.  Tento  projekt  byl  Evropskou  ko-
misí schválen jako teprve 2. projekt v České 
republice  v  rámci  programu  LIFE.  Projekt 
řeší  modelový  příklad  likvidace  křídlatky 
na  velkém  území  včetně  obnovy  stanovišť. 
Příjemcem je Moravskoslezský kraj a partne-
ry  jsou kromě Salamandru  také Lesy České 
republiky,  Správa  CHKO  Beskydy  a  Povodí 
Odry. V předchozích letech se podíleli napří-
klad  na  zpracování  socioekonomické  ana-
lýzy současného stavu a perspektivy chovu 
ovcí a koz na území Beskyd a Bílých Karpat 
pro projekt  FOA  (Nadační  fond pro  ekolo-
gické zemědělství).
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Ochrana přírody a krajiny na úrovni  �
druhové i územní spojená s výchovou 
a osvětou.
Ochrana zahrnující všechny způsoby  �
od technických opatření po vypracování 
odborných projektů.
Pozemkový spolek Sihla. �

Ekonomické
Podpora chovatelů ovcí, pěstování sta- �
rých krajových odrůd ovocných dřevin 
na Valašsku a udržování krajiny.

Sociální
Spolupráce neziskových organizací,  �
státní správy a soukromého sektoru.
Vytváření bližšího vztahu příroda – člo- �
věk v rámci výchovy a osvěty (školení, 
odborné praxe studentů).
Zapojení občanů do řešení problémů  �
ochrany přírody a krajiny.
Ochrana krajného rázu, podpora   �
pěstování starých a krajových odrůd.
Interpretace místního dědictví – např.  �
naučné stezky, přeshraniční česko‑
‑slovenská putovní výstava.

Financování �

Program péče o krajinu MŽP – 70 % �
prostředky krajských úřadů na péči  �
o chráněná území – 15 %
dotační tituly – 10 %. �

Partneři �

Agentura ochrany přírody a krajiny   �
České republiky, Správa CHKO Beskydy
Krajský úřad Moravskoslezského kraje �
Ministerstvo životního prostředí �
Povodí Odry, s.p.,   �
Lesy České republiky, s.p.
Nadace rozvoje občanské společnosti �
Nadace Partnerství �
Český svaz ochránců přírody �
Actaea – společnost pro přírodu   �
a krajinu
Krajský úřad Zlínského kraje �
Ministerstvo školství, mládeže   �
a tělovýchovy
obec Velké Karlovice �
Střední zemědělská a přírodovědná  �
škola v Rožnově p.R.
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PROTIEROZNÍ  
OCHRANA  
V OBCI MACHOVÁ
NOSITEL:  
obec Machová 
KONTAKT:  
obec Machová, Machová 120,  
763 01 Mysločovice 
tel. 577 121 032 
ou ‑machova@volny.cz 
www.obecmachova.cz 
MÍSTO: 
Machová 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1997

Historie �

V katastru obce Machová se nacházely vel-
ké  plochy  nedělené  orné  půdy,  které  jsou 
méně  odolné  vůči  erozním  vlivům.  Obec 
se proto v průběhu minulých let opakovaně 
s erozí půdy potýkala. Bylo rozhodnuto za-
mezit  vhodným způsobem degradaci půd-
ního fondu.

S řešením daného problému bylo započato 
již v roce 1997, kdy byla vysázena alej dře-
vin. Dále za účelem posílení ekologické sta-
bility  území,  vytvoření  vhodných  migrač-
ních tras a zvýšení úkrytových a potravních 
možností  pro  živočichy  byla  navržena  vý-
sadba biokoridoru,  jehož  funkcí  je zároveň 
protierozní  ochrana.  Zpracování  projektu 
na výsadbu biokoridoru bylo v roce 2006 za-
dáno firmě Arvita P, s.r.o. Ještě v témže roce 
se podařilo projekt  z  větší  části  realizovat. 
Kompletní dokončení biokoridoru proběhlo 
v roce 2007.

Popis �

Protierozní  opatření  v  katastru  obce  Ma-
chová komplexně řeší problém nedělených 
ploch orné půdy podléhajících erozi. Vysá-
zený  biokoridor  na  jižním  okraji  obce Ma-
chová spojuje v několika čtyřicetimetrových 
pásech dva lesy – Sýkorník a Hrabůvka. Cel-
ková výměra osázené plochy  je 6,5 ha. Vy-
sázeny  byly  především  dub  zimní,  třešeň 
ptačí, habr obecný, lípa srdčitá, jasan ztepi-
lý, topol černý, svída krvavá.

Protierozní  funkci  v  jihozápadní  části obce 
plní  podél  polní  cesty  vysázené  stromořa-
dí  o  délce  630 m. Záměrem  byla  výsadba 
aleje  dřevin  ve  složení:  trnka  planá,  jeřáb 
obecný,  bříza  obecná  a  javor  babyka. Alej 
dřevin bude v erozně nejohroženějších mís-
tech  posílena  výsadbou  keřů,  jako  je  líska 
obecná, hloh obecný a ptačí  zob. Prostory 
pod  elektrickými  rozvody  budou  rovněž 
osázeny keři. V bezprostřední blízkosti obce 
budou dále vysázeny slivoně.

mailto://ou-machova@volny.cz
www.obecmachova.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Protierozní opatření zabraňuje znehod- �
nocování půdního fondu.
Podařilo se vytvořit kvalitativně cenný  �
i esteticky hodnotný segment kulturní 
krajiny.
Členění krajiny stromořadím a vysáze- �
ným biokoridorem napomohlo ke zvý-
šení ekologické stability v dané lokalitě.
Díky zlepšení potravních, úkrytových  �
a migračních možností se podařilo 
podstatně znásobit počet vyskytujících 
se živočišných druhů.

Ekonomické 
Zamezení vzniku možných materiál- �
ních škod souvisejících s erozí půdního 
pokryvu (smývání ornice, škody na ma-
jetku obyvatel apod.).

Sociální 
Zpřístupnění a zpřírodnění krajiny  �
v okolí obce láká místní a návštěvníky 
k vycházkám do blízkého okolí.

Financování  �

Obec Machová – projekty,   �
výkup pozemků
dotace MŽP: Agentura ochrany přírody  �
a krajiny – dotace na celkovou výsadbu
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VÝSADBA  
KRAJINNÉ ZELENĚ
NOSITEL:  
obec Zahnašovice 
KONTAKT: 
Zahnašovice 43, 769 01 Holešov 
tel. 573 396 622 
ou@zahnasovice.cz 
www.zahnasovice.cz 
MÍSTO: 
Zahnašovice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2005

Historie �

Katastrální  území  obce  Zahnašovice  vy-
kazovalo  v  průběhu  minulých  desetiletí 
parametry ekologické nestability. Ryze ag-
rární krajina bojovala s nízkým podílem za-
stoupené  krajinné  zeleně.  Velké  nedělené 
segmenty  orné  půdy  podléhaly  především 
větrné  erozi.  Retenční  schopnost  krajiny 
byla snížena na minimum. Pro většinu dru-
hů  ptactva  a  zvěře  neposkytovala  lokalita 
dostatek vhodných potravních, úkrytových 
a migračních možností.

Na podkladě územně plánovací dokumen-
tace obce (autor Ing. arch. Dujka), dále ge-
nerelu  lokálního územního systému ekolo-
gické stability pro k.ú. Zahnašovice (zprac. 
Arvita P, s.r.o.) a zpracovaných návrhů na vý-
sadbu krajinné zeleně (zprac. Arvita P, s.r.o.) 
bylo  přistoupeno  k  výsadbě.  Ta  probíhala 
na několika lokalitách v rámci katastrálního 
území obce během roku 2006 a 2007.

Popis �

Výsadba  krajinné  zeleně  byla  doposud 
provedena  v  osmi  lokalitách  rozmístěných 
rovnoměrně  v  rámci  celého  katastrálního 
území  obce Zahnašovice,  a  to  vždy mimo 
zástavbu a výhradně na pozemcích ve vlast-
nictví  obce.  Jedná  se o  lokality Šindelnice, 
Padělky, Přední Doubravy, Medřický, Záhu-
menice, Pastviska, Vinohrády, Doubravky.

Navržené výsadby odpovídají stanovištním 
podmínkám a  jsou  tvořeny výlučně domá-
cími dřevinami charakteristickými pro dané 
území.

Také  v  budoucnu  se  počítá  s  rozšířením 
nově osázených lokalit. V plánu je výsadba 
lesa v šířce cca 50 m podél chystané komu-
nikace R49 a dokončení výsadeb v  lokalitě 
Doubravy.

Lokalita Šindelnice
V  místě  nedělené  plochy  orné  půdy  byla 
schválena liniová výsadba o délce cca 380 m 
a šířce 3 m. Zastoupeny jsou jabloň, hrušeň, 
lípa  srdčitá,  kalina  obecná,  svída  krvavá, 
trnka planá, ptačí zob obecný.

mailto://ou@zahnasovice.cz
www.zahnasovice.cz
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Lokalita Padělky
V  místě  nedělené  orné  půdy  byl  vysázen 
větrolam o délce cca 280 m a šířce cca 6 m. 
Výsadba  zeleně  má  charakter  větrolamu 
s  výrazným  stromovým  patrem  a  krajem 
vedeným segmentovým osázením keři. Za-
stoupeny jsou lípa srdčitá, habr obecný, dub 
zimní, topol černý.

Lokalita Přední Doubravy
V této lokalitě byly vysázeny dvě lipové ale-
je o délce 380 resp. 370 m. A dále pak liniová 
doprovodná  zeleň  podél  polní  cesty.  Za-
stoupeny  jsou  lípa  srdčitá,  jeřáb břek, dub 
zimní, líska obecná, habr obecný, ptačí zob 
obecný, svída krvavá.

Lokalita Medřický
V této lokalitě byla podél jedné strany pol-
ní cesty vysázena smíšená alej o délce cca 
780  m.  Zastoupeny  jsou  např.  jeřáb  břek, 
lípa srdčitá, dub zimní, třešeň ptačí.

Lokalita Záhumenice
V místě trasy bývalé polní cesty, která byla 
kultivována na ornou půdu, bylo vysázeno 
ovocné stromořadí o délce cca 280 m. Bylo 
vysázeno 30 stromů slivoně švestky.

Lokalita Pastviska
V  této  lokalitě  byla  výsadba  koncipována 
jako doprovod vodoteče. Dřeviny byly vysá-
zeny v délce 700 m. Zastoupeny jsou např. 
lípa  srdčitá,  svída  krvavá,  krušina  olšová, 
vrba nachová.

Lokalita Vinohrády
Výsadba  byla  opět  koncipována  coby  do-
provod  vodoteče.  Dřeviny  byly  vysázeny 
v  délce  885 m. Zastoupeny  jsou  např.  lípa 
srdčitá, svída krvavá, kalina obecná.

Lokalita Doubravky
Výsadba v této lokalitě má charakter ovoc-
ného  stromořadí.  Zastoupeny  jsou  staré 
místní odrůdy jabloní.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
V důsledku výsadby krajinné zeleně  �
se dá předpokládat, že dojde ke zvýšení 
ekologické stability dotčeného území.
Rozčlenění velkých homogenních seg- �
mentů orné půdy se pozitivně projeví 
na zmírnění erozních vlivů větru, podpo-
řena bude i retenční schopnost krajiny.
Stromová i keřová výsadba a travino- �
bylinná společenstva představují dobré 
životní podmínky pro četné druhy zvěře 
a ptactva (zvýšení druhové diverzity).

Ekonomické 
Zamezení vzniku materiálních škod  �
vzniklých v souvislosti s půdní erozí  
(vliv větru, přívalových srážek).
V budoucnu možnost zpracování   �
produkce ovocné aleje (slivoň švestka).

Sociální 
Tradice, ochrana zdraví   �
(snížení prašnosti, hluku).

Financování �

Obec Zahnašovice �
Ministerstvo životního prostředí �
Agentura ochrany přírody a krajiny �

Partneři  �

místní myslivci – podíleli se na výsadbě �
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ZACHRAŇME  
KARPATSKÉ  
MOKŘADY
NOSITEL:  
Občanské sdružení Actaea –  
společnost pro přírodu a krajinu 
KONTAKT: 
Actaea, 5. května 1345,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
tel. 777 044 758 
www.actaea.cz 
MÍSTO:  
Bílé Karpaty, Beskydy 
ČASOVÝ RÁMEC:  
2003–2005 vlastní projekt, od roku 2005 
drobné akce, distribuce informačních 
materiálů

Historie �

Projekt byl zaměřen na záchranu silně ohro-
žené a mizející  části naší přírody – malých 
pramenišť  a  rašelinišť  v  karpatské  krajině. 
Tento  cíl  naplňoval  zejména  prostřednic-
tvím  vydávání  informačních materiálů,  ale 
také  konkrétní  péčí  o  tato  vzácná  stano-
viště  (např. kosení a oplocování mokřadů). 
Projekt  měl  za  úkol  minimalizovat  ztrátu 
diverzity způsobenou malou znalostí kom-
plexních funkcí pramenišť a rašelinišť a za-
chovat tak důležitý zdroj biodiverzity.

Každoročně  jsou  některé  lokality  koseny, 
pokračuje  distribuce  informačních  materi-
álů.

Popis �

2003
Na jaře se uskutečnila seč vápnitého prame-
niště Kateřinice, rozkopávání trsů expanzní 
rostliny  bezkolence  rákosovitého,  který 
na lokalitě potlačoval původní vegetaci.

Následovaly prezentace ochrany pramenišť 
na víkendové akci Den otevřených luk, pre-
zentace ochrany pramenišť a demonstrace 
managementu  pramenišť  v  rámci  letní-
ho  tábora  v  PP Hutě,  pořádaného Hnutím 
Brontosaurus  Mařatice.  Distribuován  byl 
informační  leták  mezi  vlastníky  pozemků 
s výskytem mokřadů a jinou veřejnost.

Aplikován byl nutný management na lokali-
tách Mituchovci a Pod Tlstou horou v pohoří 
Biele Karpaty ve spolupráci s nevládními or-
ganizacemi z Trenčína (KOZA, Pre Prírodu) 
a správou CHKO Biele Karpaty.

Byla  uskutečněna  revize  aktuálního  stavu 
pramenišť  v CHKO Bílé  Karpaty  (Vápenky, 
Machová,  U  Baladů,  Horní  louky,  Drahy, 
Studený  vrch),  proveden  podzimní  mana-
gement prameniště Kateřinice a  revize ak-
tuálního  stavu  pramenišť  v  okolí  Vsetína. 
V  rámci  projektu  byla  pořízena  fotodoku-
mentace vhodných a nevhodných typů ma-
nagementu.

www.actaea.cz
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Na podzim se odstranily křoviny 3 pramenišť 
v oblasti Hrubého Mechnáče na Lopeníku.

Opraveno  bylo  oplocení  prameniště  v  PR 
Drahy v Bílých Karpatech.

Projekt pokračoval brigádou a demonstra-
cí managementu na prameništi na Královci 
ve Valašských Kloboukách.

Členové  nevládních  organizací  (ZO  ČSOP 
Kosenka, Techtle Mechtle) a obyvatelé Va-
lašských  Klobouk  se  zúčastnili  přednášky 
s  diskusí  o  ochraně biodiverzity  pramenišť 
na Valašskokloboucku.

Víkendová akce ve spolupráci s Hnutím Bron-
tosaurus  Mařatice  byla  spojena  s  exkurzí 
na zničené prameniště Lokov a podzimním 
managementem prameniště v PP Hutě.

Revize aktuálního stavu pramenišť v kysuc-
ké části Moravskoslezských Beskyd a Javor-
níků a výběr dalších vhodných lokalit zakon-
čily první část projektu.

2004
Práce v roce 2004 byly ve znamení přípravy 
plánované popularizační brožurky s praktic-
kými návody managementu.

Proběhly tři terénní akce s účastí veřejnosti:
exkurze na prameništní louky v PR Hutě  �
v Bílých Karpatech (květen),
kosení prameništních mokřadů v oblasti  �
Žítkové v Bílých Karpatech (ve spolu-
práci s Hnutím Brontosaurus Mařatice, 
červenec)
jarní kosení porostu bezkolence na části  �
prameniště u obce Kateřinice (květen).

V  říjnu  jsme  pracovali  na  lokalitách Hrubý 
Mechnáč  u  Lopeníka,  Na  Nivách  u Valaš-
ských Klobouk a Hutisko‑Solanec. Ve spolu-
práci se slovenskými kolegy i management 
nejvýznamnějších pramenišť v CHKO Biele 
Karpaty.

jaro 2005
Proběhla  brigáda  na  opravu  oplocení  pra-
meniště  v  PR  Drahy  u  obce  Horní  Němčí. 
S přípravou dřeva významně pomohli místní 
ochránci přírody ze ZO ČSOP Jalovec. Dále 
bylo znovu pokoseno prameniště Kateřinice 
v  Hostýnských  vrších  za  účelem  potlačení 
expandujícího  druhu  bezkolenec  rákosovi-
tý. Na lokalitě byly již tehdy na první pohled 
patrné pozitivní změny.

Obou zmíněných brigád se účastnila i veřej-
nost (nečlenové organizace).

Začátkem  května  jsme  vyšli  s  veřejností 
na  exkurzi  na  prameniště  na Žítkové  v  Bí-
lých Karpatech.

léto až podzim 2005
Probíhalo  kosení  jednotlivých  pramenišť 
především v oblasti Bílých a Bielych Karpat, 
Kysuc a Hostýnských vrchů, a  to ve  spolu-
práci s kolegy ze Slovenska. Tradiční brigá-
da za účasti veřejnosti proběhla na lokalitě 
Hrubý Mechnáč u Lopeníku.

Připraveny  byly  informační  tabule  o  cen-
nostech  pramenišť  na  Hrubém  Mechnáči 
a  v PR Drahy,  které  jsme v  rámci projektu 
oplocením a pravidelným kosením zachrá-
nili před zničením.

V rámci projektu byl vydán leták Zachrání-
me pestrost karpatských lučních pramenišť, 
pohlednice a brožura Ohrožená pestrost ži-
vota  na  karpatských  lučních  prameništích. 
Byly  vyrobeny  a  instalovány  2  informační 
tabule.
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Mokřady představují přirozenou záso- �
bárnu vody v krajině. Mají značnou re-
tenční schopnost v případě nadměrných 
srážek. Poskytují vhodné podmínky 
pro existenci specifických mokřadních 
organismů. Jsou přirozeným prostředím 
celé řady rostlin a živočichů pro život 
v mokřadech přizpůsobených. Je to 
jeden z největších fondů genetické bi-
odiverzity. Patří mezi tři biotopy s nej-
větší biologickou aktivitou (po deštných 
pralesech a korálových útesech).
Pro tyto a jiné důvody jsou mokřady  �
považovány za vysoce cenné biotopy. 
Jejich počet i rozloha, na které se vysky-
tují, se však zmenšují.

Ekonomické
Zachování cenných lokalit a karpatské  �
přírody podpoří přísun návštěvníků – 
turistický ruch. 

Sociální
Uskutečněním přednášek, diskusí a bri- �
gád se jak majitelé pozemků, na nichž 
se vzácné lokality vyskytují, tak oby-
vatelé Bílých Karpat mohli seznámit 
s funkcí mokřadů a lépe pochopit propo-
jenost člověka a krajiny.

Financování �

Britské ministerstvo životního prostředí  �
(Defra)

Partneři �

Hnutí Brontosaurus Mařatice �
KOZA, Pre Prírodu –   �
nevládní organizace z Trenčína
Správa CHKO Biele Karpaty �
Správa CHKO Bílé Karpaty �
Správa CHKO Beskydy �
Správa CHKO Kysuce �



O
ch

ra
na

 v
od

50

Ochrana  
vod

Rozumná ochrana proti povodním se musí 
skládat  z  volných  zátopových  území, 
ochranných hrází, změny hospodaření v po-
vodí,  informovanosti  obyvatel,  varovného 
systému,  kvalitních  zákonů  a  také  odpo-
vědnosti  každého  občana  za  sebe  a  svůj 
majetek.  Ochranný  účinek  všech  opatření 
je nejvyšší, pokud jsou uplatňována v rámci 
celého povodí.

Musíme pomoci našemu povodí, aby umě-
lo více zadržovat vodu, a pak ji pomalu vy-
pouštět. Je nereálné, abychom naše povodí 
znovu  úplně  zalesnili, musíme  ale  postup-
ně  zlepšit  stav  lesů  – zejména  pokud  jde 
o  jejich druhovou  skladbu;  je  totiž  známo, 
že  především  smrkové  monokultury  zadr-
žují vodu nejméně. Zádržbě vody v krajině 
pomohou  i malé  vodní  nádrže  a mokřady, 
vhodně  uspořádané  zemědělské  pozemky 

(to představuje zejména ve velmi svažitých 
místech zmenšení  jejich plochy a znovuvy-
tvoření  soustavy  mezí),  používání  protie-
rozních  osevních  postupů  (nesadit  erozní 
plodiny brambory, kukuřici aj. na svažitých 
pozemcích),  zavedení  pásového  pěstování 
plodin  (mj.  nikoli  orání  po  spádnici)  apod. 
Napodobujeme tím vlastně funkční přírodu. 
Jedná se o opatření dlouhodobá a náročná, 
která zpomalí povrchový odtok a zvýší vsa-
kování. V  případě  katastrofických  povodní 
mají tato opatření jen omezený účinek, ale 
obrovský význam mají při malých, ale často 
se vyskytujících lokálních povodních.

citováno s publikace  
Když nastanou deště  
(Helena Králová, Kamila Florová),  
vydala Veronica v roce 1999
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA
NOSITEL:  
Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko

KONTAKT: 
Městský úřad Vsetín, Ing. Jaromír Kudlík, 
Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
jaromir.kudlik@mestovsetin.cz 
www.mestovsetin.cz 
MÍSTO: 
povodí Vsetínské Bečvy,  
Rožnovské Bečvy a Senice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od r. 1999 do r. 2020

Historie �

Projekt  byl  připravován  od  roku  1999. Žá-
dost  se  připravovala  s  podporou  belgické 
vlády,  která  vyslala  své  specialisty  v  této 
oblasti.

Projekt Čistá řeka Bečva je projektem kom-
plexním, implementujícím rámcovou směr-
nici  o  vodách  2000/60/EC,  řešícím  čištění 
a odvádění odpadních vod uceleného povodí 
řeky Bečvy a jejích přítoků v regionu Vsetín. 
Realizace komplexního projektu se předpo-
kládá v letech 2002–2020 a celkové investič-
ní nároky byly odhadnuty na 3,6 mld. Kč.

Finančně  a  technicky  nejnáročnější  stav-
by  byly  zařazeny  do  žádosti  ucházející 
se o grant Evropské unie jako projekt Čistá 
řeka  Bečva  I.  Evropská  unie  konstatovala, 
že projekt Čistá  řeka Bečva  je kvalitně při-
pravený projekt vytvořený na základě dob-
ré evropské spolupráce. Tento projekt bude 
využit  jako vzorový pro všech deset kandi-
dátských  zemí.  Poprvé  v  historii  existen-
ce  kohezních  a  předkohezních  fondů  bylo 
umožněno,  aby  byly mezi  žádosti  velkých 
infrastrukturálních projektů zařazeny i malé 
obce pod 2 000 obyvatel.

Samotná  realizace  projektu  byla  zahájena 
17. 1.  2005  v  souladu  s harmonogramem 
a byla ukončena 30. 11. 2006, tedy po 22 mě-
sících. Do ledna 2008 potrvá zkušební pro-
voz čistících stanic.

Souběžně  s  přípravou  a  realizací  projektu 
Čistá řeka Bečva I probíhá příprava souvise-
jícího projektu Čistá řeka Bečva II.

mailto://jaromir.kudlik@mestovsetin.cz
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Popis �

Projekt Čistá řeka Bečva patří k nejvýznam-
nějším  projektům  v  současnosti  v  oblasti 
životního prostředí v České republice. Zahr-
nuje  stokové  sítě  a  čistírny odpadních  vod 
v povodí řeky Bečvy. Stavba byla realizová-
na s podporou Fondu soudržnosti.

Projekt  je  situován  do  uceleného  povodí 
řeky Bečvy, které se nachází v JV části Mo-
ravy podél státní hranice se Slovenskem. Je 
to část příhraniční CHKO Beskydy v regionu 
Vsetínska. Řešená oblast patří  k  nejhorna-
tějším a nejlesnatějším v naší republice a je 
rozdělena  do  tří  hlavních  povodí  –  aglo-
merací: Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva 
a Senice. Bečva patří do povodí Moravy a je 
tedy dále i částí povodí Dunaje.

Podle povrchového odtoku  je zájmová ob-
last nejvodnatějším územím v ČR. Proto je 
povodí až po soutok Rožnovské a Vsetínské 
Bečvy  vyhlášeno  vládou ČR  jako  chráněná 
oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Rozkolísanost odtoku je jednou z největších 
na území ČR a projevuje se nízkými hodno-
tami minimálních průtoků a vysokými hod-
notami kulminačních průtoků povodňových 
vln.  Řeka  Bečva  slouží  jako  zásadní  zdroj 
pitné vody pro města navazující na řešenou 
oblast tohoto projektu.

Celkový  počet  obyvatel  regionu  Vsetín  je 
146 001  a  žijí  v  59  obcích. Místopis  oblasti 
je možno charakterizovat  jako koncentraci 
obyvatel do tří výše zmíněných povodí řeky 
Bečvy. Z hlediska čištění odpadních vod byla 
tato tři povodí zařazena do kategorie aglo-
merací  v  souladu  se  směrnicí  91/271/EHS. 
Celkový počet obyvatel  těchto  tří  aglome-
rací tvoří 91 % celkového počtu obyvatel po-
vodí řeky Bečvy v regionu Vsetín.

Projekt tvořilo celkově 37 dílčích projektů v 15 
různých obcích v rámci výše definovaných tří 
aglomerací. Všechny  dílčí  projekty  se  vzta-
hovaly k výstavbě nebo rozšíření kanalizační 
sítě a její rekonstrukci v celkové délce 153 km, 
k rekonstrukci existujících čistíren odpadních 
vod (6) nebo stavbě nových provozů čističek 
odpadních vod (2). Projekt je založen na in-
tegrovaném přístupu k zajištění infrastruktu-
ry odpadních vod v rámci těchto aglomerací. 
Projekt svým charakterem vede ke stabilitě 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Technické řešení vychází ze základního eko-
logického cíle projektu, a to zlepšení kvality 
vody ve vodotečích, a tím zlepšení životní-
ho  prostředí  v  horním  povodí  řeky  Bečvy, 
samozřejmě i s příznivým dopadem na kva-
litu vody ve středním a dolním toku Bečvy 
a Moravy.

Uvedená  opatření  významně  snižují  množ-
ství  znečištění  vypouštěného  do  recipientů 
v  povodí  Bečvy  v  době  dešťových  přívalů, 
kdy  v minulosti  docházelo  k  značnému  vy-
pouštění  znečištění  již  při  malém  zředění 
splaškových odpadních vod vlivem nevhod-
ně  dimenzovaných  odlehčovacích  komor 
v  systémech  jednotné  kanalizace.  Ty  jsou 
uplatněny ve všech velkých městech regionu 
(Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Rad-
hoštěm) i některých menších obcích.

V rámci projektu bylo řešeno nejenom odvá-
dění a čištění odpadních vod ze stávající zá-
stavby, ale rovněž byly uvažovány potřeby, 
které  vzniknou v nejbližším období  z nové 
zástavby  v  dané  lokalitě.  Při  výstavbě  no-
vých čističek odpadních vod v Hovězí a Li-
dečku byly vytvářeny předpoklady pro spo-
lečné  čištění odpadních vod  i  z obcí,  které 
jsou  situovány  v  povodí  nad  těmito  čistič-
kami odpadních vod a které budou součástí 
další etapy projektu Čistá řeka Bečva II.
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Projekt Čistá řeka Bečva I řešil komplex- �
ně problematiku čištění odpadních vod 
v 15 obcích na uceleném povodí řeky 
Bečvy, které svou velikostí a mírou do-
tčení životního prostředí patří k hlavním 
znečišťovatelům v lokalitě situované 
v CHOPAV a v CHKO Beskydy vsetínské-
ho regionu.
Projekt sloužil k ochraně a prevenci  �
před latentním znečišťováním vodních 
toků i podzemních vod, předpokládá 
zvýšení prevence a snížení zátěže hlav-
ně ze sídel nad 2 000 EO.
Projekt naplňuje principy trvalé udržitel- �
nosti vodního hospodaření, jakými jsou 
ochrana kvality povrchových i podzem-
ních vod a vodních ekosystémů, zabráně-
ní zhoršování kvality vody, jež by mohlo 
mít negativní vliv na zdraví obyvatel, 
zabránění ničení ekosystémů, zamezení 
exportu znečištění po toku řeky, péče 
o dobrou kvalitu vody řek.
Z pohledu Vsetínského regionu se jed- �
nalo o rozsáhlou akci zajišťující zlepšení 
kvality vody nejen nově napojenými 
obyvateli, ale i intenzifikacemi stávají-
cích čističek odpadních vod na Vsetínské 
a Rožnovské Bečvě; v povodí Senice do-
posud nebyla budována žádná centrální 
čistička odpadních vod; lze předpoklá-
dat, že touto investicí dojde k výrazné-
mu zvýšení kvality povrchových i pod-
zemních vod, které slouží k zásobování 
obyvatel pitnou vodou.

Ekonomické
Splnění požadavků EU, možnost čerpat  �
finanční prostředky z jejích fondů.
Během realizace projektu vytvoření  �
500 pracovních míst.
Environmentální aktivity spolu s pro- �
pagací regionu jako místa vhodného 
k odpočinku vedou ke zvýšení turismu, 
což má příznivý ekonomický dopad.

Občané – producenti odpadních vod  �
platí stočné v pásmu sociální únosnosti 
regionu, které se stanovuje na základě 
celkových výrobních nákladů na likvida-
ci odpadních vod.

Sociální
Zlepšení kvality života občanů (dle vy- �
daných propozic se projekt přímo dotkl 
více než 100 000 obyvatel) při aplikaci 
základního principu EU „znečišťovatel 
platí“, který je využitím ekonomických 
nástrojů ve vodním hospodářství.
Vzdělávání občanů v rámci ochrany vod. �

Financování �

Evropská unie �
Státní fond životního prostředí ČR �
vlastní zdroje Sdružení obcí mikroregio- �
nu Vsetínsko

Celkové  oprávněné  náklady  projektu  byly 
vyčísleny na 38 mil. €. Z toho Evropská unie 
se  spolupodílela  70 %  na  oprávněných  ná-
kladech projektu, Státní fond životního pro-
středí 5,8 % a 24,2 % Sdružení obcí mikrore-
gionu Vsetínsko

Partneři  �

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko –  �
byl to první projekt, který prokázal, že je 
možno v Bruselu prosadit i skupinové 
projekty, které řeší celá povodí řeky. 
Skupina A: Zašová, Valašské Meziříčí, 
Vsetín | Skupina B: Velké Karlovice, 
Karolinka, Halenkov, Nový Hrozenkov, 
Hovězí, Lidečko, Horní Lideč |  
Skupina C: Horní Bečva, Rožnov p. R., 
Zubří, Vigantice, Dolní Bečva
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JAKOU VODU PIJEŠ?
NOSITELÉ:  
ALCEDO – středisko volného času Vsetín, 
Dětský parlament Vsetín 
KONTAKT:  
Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín 
tel. 571 417 704 
www.alcedo ‑vs.cz 
MÍSTO:  
Vsetín 
ČASOVÝ RÁMEC:  
rok 2006

V roce 2006 iniciovalo ALCEDO – středisko 
volného  času Vsetín  setkání  členů Dětské-
ho parlamentu působícího ve městě Vsetín 
se zástupci komerční firmy VaK – Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., a vsetínské radnice. 
Setkání bylo organizátory pracovně nazvá-
no  „Jakou  vodu piješ?“  a  jeho  předmětem 
se  stala  diskuse  o  kvalitě  vody,  která  teče 
ve  vsetínských domácnostech  z  kohoutků. 
Společnost VaK jako hlavní dodavatel pitné 
vody pro město Vsetín a celý vsetínský okres 
přísně sleduje ve spolupráci  s Krajskou hy-
gienickou stanicí Zlín kvalitu distribuované 
vody. Pravidelné rozbory prokázaly, že voda 
dlouhodobě splňuje i ta nejpřísnější kritéria, 
je svým složením na vysoké úrovni a navíc 
je  nejlevnější  v  celém Zlínském  kraji. Tyto 
argumenty  vedly  před  časem  vsetínskou 
radnici k tomu, že se vzdala balených nesla-
zených minerálních a stolních vod a nápojů 
sycených oxidem uhličitým a na pracovních 
jednáních  a  zasedáních  rady  a  zastupitel-
stva nabízí k pití vodu z vodovodu.

Otázkou proto zůstává, proč stále větší pro-
cento obyvatel Vsetínska (a tento trend lze 
sledovat i na jiných místech Zlínského kraje 
a celé ČR) raději kupuje vodu balenou v PET‑
‑lahvích,  ač  její  kvalita není  vyšší  a  ekono-
micky i z pohledu environmentálního je toto 
jednání více než nevýhodné.

Jako  nejpravděpodobnější  se  jeví  odpo-
věď:  Protože  o  kvalitě  vody  z  kohoutku 
neví.  A  právě  tento  fakt  se  rozhodly  děti 
z Dětského parlamentu změnit a uspořádat 
na  území  města Vsetín  kampaň,  která  by 
měla  za  cíl  vhodným  způsobem prezento-
vat  výhody  pití  vody  z  kohoutku.  Kampaň 
„Jakou vodu piješ?“ tedy poukazuje na sku-
tečnost, že voda z vodovodu  je minimálně 
stejně  kvalitní  a  navíc  levnější  a  šetrnější 
k životnímu prostředí než voda, kterou ku-
pujeme v PET ‑lahvích.

Trend pití vody z vodovodu se děti rozhod-
ly  podpořit  hned  několika  souvisejícími 
projekty.  Ve  spolupráci  s  firmou VaK  jsou 
pořádány  exkurze  a  přednášky,  které mají 
osvětlit problematiku distribuce pitné vody, 
jsou rozesílány informační letáky a v ulicích 
Vsetína  se uskutečnila  rozsáhlá  anketa  za-
měřená  na  analýzu,  zda  občané  vědí,  jak 
kvalitní vodu ve vodovodu mají. Děti a mlá-
dež  se  dále  dotazovaly  na  to,  zda  občané 
doma pijí raději vodu z kohoutku nebo vodu 
z  PET ‑lahví,  zajímal  je  také  názor  na  tuto 
problematiku. Ve  spolupráci  se  vsetínskou 
radnicí a Sdružením obcí mikroregionu Vse-
tínsko byla také vyhlášena soutěž o nejlepší 
logo kampaně „Jakou vodu piješ?“

www.alcedo-vs.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Omezení množství produkovaného  �
odpadu – seznámení obyvatel Vsetín-
ska s kvalitou pitné vody z kohoutku 
a její větší využívání na pití úzce souvisí 
s omezením produkce vody balené 
v PET ‑lahvích.

Ekonomické
Úspora finančních prostředků za nákup  �
drahé balené vody.
Omezení množství odpadu znamená  �
tomu přímo úměrné snížení plateb 
za jeho likvidaci.

Sociální
Kampaň „Jakou vodu piješ?“ byla oce- �
něna jako nejlepší projekt, který přispěl 
k šetrnému přístupu vůči životnímu pro-
středí a k udržitelnému rozvoji na území 
Zlínského kraje.
Jako komerční firma podporující výše  �
uvedené aktivity byla oceněna firma 
Vodovody a kanalizace Vsetín.
Hlavním pozitivním aspektem je však  �
bezesporu zvýšení zájmu nejmladší 
generace o environmentální otázky 
a vzdělávání nás všech v této oblasti.

Financování  �

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. �
ALCEDO – středisko volného času  �
Vsetín

Partneři  �

Město Vsetín �
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KOŘENOVÁ ČISTÍRNA  
ODPADNÍCH VOD 
V EKOSÍDLIŠTI  
JIŽNÍ CHLUM
NOSITEL PROJEKTU:  
občanské sdružení Zelené bydlení 
KONTAKT:  
Chlumská 386, 763 02 Zlín ‑Louky 
tel. 577 103 212 
zelene.bydleni@volny.cz 
www.zelenedomy.cz 
MÍSTO: 
Jižní Chlum u Zlína 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 2001

Historie �

Ekosídliště Jižní Chlum se nachází v katast-
rálním území obce Lhotka u Zlína. Občan-
ské  sdružení Zelené bydlení  v  této  lokalitě 
vybudovalo  kořenovou  čistírnu  odpadních 
vod pro odkanalizování ukázkové výstavby 
domů  chráněných  zemí. V  roce  2001  byla 
zpracována projektová dokumentace koře-
nové čistírny (zprac. VH ateliér Brno) a ještě 
v témže roce byla čistírna vybudována. Zku-
šební provoz byl zahájen v roce 2003 a po-
trvá do léta 2008, poté by čistírna měla být 
uvedena do trvalého provozu. Dvakrát roč-
ně je prováděn rozbor odpadní vody na od-
toku KČOV. Výsledky rozborů jsou v souladu 
s povolenými limity.

Popis �

Kořenová čistírna je situována přímo v are-
álu ekosídliště Jižní Chlum. Slouží k čištění 
odpadních vod z domů budovaných na tom-
to ekosídlišti a  je dimenzována pro 45 EO. 
Skutečný počet připojených obyvatel je 15.

KČOV využívá k odbourávání odpadních  lá-
tek z upravované vody jak mechanických, tak 
biologických pochodů, se kterými se setká-
váme v přírodních vodních ekosystémech.

Voda  prochází  tříkomorovým  septikem 
a až poté vtéká do vlastní KČOV, jejíž vtoko-
vou a výtokovou část tvoří kamenivo o moc-
nosti cca 10 cm. Povrch štěrku ve filtračním 
poli  je osázen  rákosem obecným. Pro efek-
tivní fungování KČOV je důležité rovnoměr-
né  rozdělení  přitékající  vody  v  rámci  koře-
nového pole. Tuto funkci spolehlivě plní hráz 
ze  zhutněného  písku  vedená  po  celé  šířce 
kořenového  pole.  Vyčištěná  odpadní  voda 
následně  odtéká  z  filtračního  kořenového 
pole odtokovým potrubím do sběrné šachty.

Součástí  čistírny  je velký podzemní zásob-
ník na přečištěnou vodu s rozvody pro každý 
dům. Přečištěná voda se používá jako užit-
ková, hlavně pro zalévání, v zimním období 
je vypouštěna do místního potůčku.

mailto://zelene.bydleni@volny.cz
www.zelenedomy.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Citlivé začlenění KČOV do krajiny. �
Zajímavý krajinářský prvek, jenž zvyšuje  �
estetickou hodnotu krajiny a je místem 
výskytu mnoha rostlinných a živočiš-
ných druhů.

Ekonomické
Úspora finančních prostředků – nižší  �
pořizovací náklady, nenáročná obsluha, 
nízké provozní náklady, obyvatelé jsou 
zbaveni poplatku za stočné.

Sociální
Důkaz o environmentální gramotnosti  �
obyvatel.
Zvýšení pocitu odpovědnosti a sounále- �
žitosti s krajinou.

Financování  �

Členové sdružení Zelené bydlení. �
Občanské sdružení Zelené bydlení zís- �
kalo dva granty, první od Danish Outdo-
or Council na vyprojektování a částečně 
i na výstavbu samotné KČOV, druhý 
od české pobočky Open Society Fund 
na využití přečištěné vody z KČOV.
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KOŘENOVÁ ČISTÍRNA  
ODPADNÍCH VOD 
V MACHOVÉ
NOSITEL:  
obec Machová 
KONTAKT: 
Obec Machová, Machová 120,  
763 01 Mysločovice, 
tel. 577 121 032 
ou ‑machova@volny.cz 
www.obecmachova.cz 
MÍSTO: 
k.ú. Machová 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1999

Historie �

Podnětem  pro  vybudování  kořenové  čis-
tírny  odpadních  vod  v  obci  Machová  byla 
snaha vyřešit problém nevyhovující kvality 
vypouštěných  odpadních  vod  z  občanské 
zástavby do toku Machovka. Poté, co byla 
v  roce  1999  zpracována  projektová  doku-
mentace  kořenové  čistírny,  byla  zahájena 
její výstavba. V říjnu roku 2001 byl zahájen 
roční  zkušební  provoz,  během  něhož  bylo 
provedeno dvanáct rozborů kvality odpad-
ních vod, a to na přítoku i na odtoku KČOV. 
Během  zkušebního  provozu  dosahovala 
kořenová  čistírna  odpadních  vod  dobrých 
čisticích účinků ve všech sledovaných uka-
zatelích. 

Popis �

Kořenová čistírna odpadních vod je situová-
na asi 400 m jihovýchodně od obce na pra-
vém  břehu  potoka  Machovka  a  je  dimen-
zována  pro  600  EO,  počet  obyvatel  obce 
Machová je cca 535.

Mechanický  stupeň  čištění  zajišťuje  lapák 
písku, štěrbinová a dešťová nádrž. Na ten-
to stupeň čištění navazuje čištění biologic-
ké,  jež  probíhá  ve  třech  filtračních  polích 
(3  ×  1 200 m2)  zapojených  paralelně.  Tato 
pole mají  charakter mělkého  zemního  ba-
zénu izolovaného PVC ‑fólií a jsou naplněna 
štěrkem  frakce  6–16  mm.  Vtokovou  část 
tvoří kamenivo frakce 150–250 mm a výto-
ková  zóna  je  vyplněna  kamenivem  frakce 
100–200 mm. Povrch štěrku je osázen ráko-
sem obecným, který se jedenkrát za tři roky 
kosí. Rovnoměrné rozdělení vody přitékající 
do  filtračních  polí  zajišťují  dvě  rozdělovací 
potrubí, umístěná na povrchu (pro letní pro-
voz) a ve dně (zimní provoz) filtračních polí. 
Dále  jsou  za  jednotlivými  filtračními  poli 
osazeny regulační šachty, sloužící k regula-
ci  výšky hladiny  vody  ve filtračních polích. 
Vyčištěná  odpadní  voda  odtéká  z  filtrač-
ních polí odtokovým potrubím přes měrnou 
šachtu do vodního toku Machovka.

mailto://ou-machova@volny.cz
www.obecmachova.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Zlepšení stavu životního prostředí  �
v souvislosti se zlepšením kvality vody 
v toku Machovka.
KČOV se citlivě začlenila do krajiny  �
v okolí obce Machová, bezesporu se jed-
ná o obohacující krajinný prvek – biotop 
vhodný pro život mnoha druhů živoči-
chů a rostlin.

Ekonomické
Provoz KČOV je nepoměrně méně  �
finančně náročný než provoz klasické 
ČOV, přitom pro daný počet obyvatel 
je plně dostačující, jak také prokázala 
opakovaná měření.

Sociální
Důkaz o environmentální gramotnosti  �
občanů obce a jejich zastupitelů – není 
ve Zlínském kraji mnoho obcí, které 
využívají tohoto přírodě přátelského 
způsobu nakládání s odpadními vodami.

Financování �

Obec Machová �
MŽP – Program drobných vodohospo- �
dářských ekologických akcí
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REVITALIZACE  
JALUBSKÉHO POTOKA
NOSITEL 

Zemědělská vodohospodářská správa 
KONTAKT: 
Obec Jalubí, Jalubí 135, 687 05 Jalubí 
tel. 572 573 121 
jalubi@iol.cz 
www.mesta.obce.cz/jalubi 
MÍSTO: 
Jalubí 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od 90. let 20. století

Historie �

V nezastavěné části obce Jalubí  se poměr-
ně  dlouhou  dobu  nacházela  nevyužívaná 
a  těžko  udržovatelná  plocha,  neradostná 
památka na bývalé travnaté hřiště. Již v 90. 
letech minulého  století Zemědělská  vodo-
hospodářská  správa  rozhodla  o  rekultivaci 
dané  lokality, kterou mělo zajistit  vybudo-
vání rybníku s mokřadním biotopem.

Aktivity  směřující  k  výstavbě  vodního  díla 
však  od  prvopočátku  provázely  protesty 
části  občanů,  jejichž  hlavními  argumen-
ty  v  boji  proti  projektu  byla  obava  z  újmy 
na majetku a zdraví (možnost zaplavení ne-
movitostí, přemnožení bodavého hmyzu).

Díky  osvětě  většina  občanů  přehodnoti-
la svůj negativní postoj a  roku 2003 mohlo 
být vydáno stavební povolení. Stavba byla 
dokončena a předána do užívání po dvou le-
tech, tedy roku 2005.

Revitalizace  se  nedotkla  pouze  cca  1,6 km 
Jalubského potoka, jehož koryto bylo vyčiš-
těno a tok vody regulován soustavou tůněk 
a kaskád, ale také okolní vegetace. Terénní 
úpravy a dosadba vhodných druhů stromů 
a křovin pomohly začlenit vybudovaný ryb-
ník s mokřadem do místního krajinného bi-
otopu.

www.mesta.obce.cz/jalubi
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Popis �

Projekt  revitalizace  zahrnuje  přeměnu 
nevyužívaného  a  neudržovaného  území 
v katastru obce Jalubí ve funkční, ekologic-
ky  stabilní  rybník  s  přilehlým  mokřadem. 
Úpravami prošel také Jalubský potok (vyčiš-
tění  koryta,  regulace  toku  pomocí  kaskád 
a tůněk) a blízké okolí (dosadba břehových 
a doprovodných dřevin).

Revitalizováno bylo zhruba 1,6 km toku Ja-
lubského potoka. Na základě zpracovaného 
projektu vznikl rybník o rozloze cca 600 m2 
s mokřadním biotopem.

V  roce  2003,  tedy  před  vybudováním  ryb-
níku  s  mokřadem,  byla  realizována  také 
výstavba kanalizačních přivaděčů a čistírny 
odpadních vod.

Přečištěnou  vodou  je  napájen  Jalubský 
potok  a  jeho  prostřednictvím  (využito  na-
pouštěcí  potrubí  a  otevřený  příkop)  mok-
řad  a  rybník. Vodohospodářskou  rovnová-
hu  při  náhlém  zvýšení  přítoku  vody  (např. 
při přívalových či dlouhotrvajících srážkách) 
zajišťuje  přepouštěcí  stavidlo. Voda  se  jím 
vrací do koryta Jalubského potoka.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Vodohospodářský zásah na toku Jalub- �
ského potoka a výstavba rybníku s mok-
řadem bezesporu napomohly kultivaci 
krajiny v katastru obce Jalubí.
Území vykazuje díky vodnímu prvku  �
podstatně vyšší míru retenční schopnos-
ti a ekologické stability.
Byla vytvořena klidová zóna pro obča- �
ny, která však zároveň nemalou měrou 
přispívá k diverzitě rostlinných a živočiš-
ných druhů v dané lokalitě.
Revitalizaci Jalubského potoka a výstav- �
bu rybníka s mokřadní plochou ocení 
především živočichové, jejichž biolo-
gické potřeby (úkryt, rozmnožování, 
potrava, migrace) jsou spjaty s vodním 
nebo mokřadním biotopem.
Výstavba moderní čistírny odpadních  �
vod hraje významnou úlohu ve zlepšení 
kvality vody.

Ekonomické
Zatraktivnění lokality z pohledu měkké- �
ho turistického ruchu.

Sociální
Klidová oblast pro místní občany. �

Financování �

Zemědělská vodohospodářská správa �
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REVITALIZACE  
KRAJINY – RYBNÍKY 
V OBCI MODRÁ
NOSITEL:  
obec Modrá 
KONTAKT:  
Obec Modrá, Modrá 170, 687 06 Velehrad 
tel. 572 571 180 
modra@venkov.cz 
www.venkov.cz/obec 
MÍSTO:  
Modrá 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od 70. let 20. století

Historie �

Historie  soudobé  rybniční  sítě  v  katastru 
obce Modrá  se  začala  psát  již  v  70.  letech 
20. století. V roce 1979 byl vybudován ryb-
ník  Hráz,  který  se  později  začlenil  spolu 
s dalšími pěti rybníky do soustavy (kaskády) 
průtočných nádrží na Modřanském potoce.

Kaskáda byla systematicky budována v roz-
mezí let 1989–1999, měla pomoci regulovat 
tok potoka, zvýšit retenční schopnosti lokali-
ty a zabránit tak vzniku případných materiál-
ních škod v důsledku přívalových vod (dlou-
hotrvajících a přívalových srážek, masivního 
odtávání sněhu). Navíc se rybníky staly este-
tickou dominantou daného území.

Také  se  velmi  záhy  prokázalo,  že  kvalitní 
projekt  a  promyšlená  výstavba  pomohly 
vodní plochy přirozeně a harmonicky začle-
nit do krajiny, přispět k  její ekologické sta-
bilizaci.

Dalším přínosným  vodohospodářským po-
činem v katastru obce Modrá byla v  letech 
1999–2000  realizace  dvou  rybníků  s  mok-
řadním biotopem v lokalitě pod obcí na tzv. 
Konventní louce.

Proces  revitalizace  krajiny,  její  obohacení 
o vodní prvky se v řádcích a odstavcích jeví 
veskrze jednoduše, funkční součinnost celé 
řady subjektů od majitelů pozemků, správ-
ců,  uživatelů,  projektantů  po  pracovníky 
nejrůznějších  úřadů  však  rozhodně  nebyla 
bez  informačních  šumů. Těžkosti  pomohla 
vyřešit  precizní  diskusní  kampaň  vedená 
i mimo půdu obecního úřadu. Seznámit za-
interesované  strany  s  podobou  Programu 
obnovy venkova a s kritérii pro získání do-
tačních titulů se ukázalo být krokem správ-
ným směrem.

Zajímavou se v souvislosti s postojem spo-
lečnosti ke koloběhu vody v přírodě jeví také 
skutečnost,  že  všechny  vystavěné  rybníky 
se nacházejí na místech, kde již jiné existo-
valy. Již naši předci si tedy uvědomovali dů-
ležitost snah o udržení vody v krajině.

mailto://modra@venkov.cz
www.venkov.cz/obec
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Popis �

Soustavu rybníků v katastrálním území obce 
Modrá je možné rozdělit do dvou částí:

1.  Kaskáda  průtočných  nádrží  na Modřan-
ském  potoce:  rybník  Hráz  (0,89 ha,  max. 
výška  220  cm,  objem  11  000  m3),  rybník 
Pravěk  (0,5 ha  –  z  toho  0,1 ha  mokřad, 
max. výška 200 cm, objem 4 500 m3),  ryb-
ník Orlová  (0,39 ha  –  z  toho  0,09 ha  mok-
řad,  180  m2  ostrov  pro  hnízdění  ptactva, 
max. výška 180 cm, objem 2 500 m3), Gry-
mův rybník (0,8 ha – z toho 0,1 ha mokřad, 
130  m2  ostrov  pro  hnízdění  ptactva,  max. 
výška  360  cm,  objem  14  000  m3),  rybník 
Komora  (0,15 ha  –  z  toho  0,01 ha mokřad, 
max. výška 190 cm, objem 1 500 m3), rybník 
Pod Smrkem (0,49 ha – z toho 0,09 ha mok-
řad,  110  m2  ostrov  pro  hnízdění  ptactva, 
max. výška 260 cm, objem 5 600 m3).

2.  Rybníky  pod  obcí  Modrá,  lokalita  Kon-
ventní  louky:  rybník  Žabinec  (0,89 ha  – 
z toho 0,49 ha mokřad, max. výška 220 cm, 
objem 4 200 m3), Konventní rybník – vytvo-
ření nové vodní plochy (1,38 ha, objem vody 
při  max.  nadržení  17  557  m3)  s  rozsáhlou 
mělkou  mokřadní  částí  (0,60 ha).  Vypouš-
těcí zařízení tvoří klasický požerák, bezpeč-
nostní přeliv přímý přes korunu hráze, max. 
hloubka vody 2,0 m.

Kromě rybníka Orlová (zadavatel Jihomorav-
ské státní lesy, závod Buchlovice) je ve všech 
ostatních  případech  zadavatelem  stavby 
obec Modrá, respektive MNV Modrá.

Vodní plochy jsou citlivě začleněny do okol-
ní krajiny, pozornost byla věnována také vý-
sadbě  břehových  dřevin  (vrby,  olše),  které 
mají mimo  jiné  zpevnit  hráze  jednotlivých 
rybníků.

V  rybnících  žije  druhově  pestrá  osádka 
ryb,  jejíž  skladba  byla  podřízena  hlavnímu 
cíli, udržet kvalitu vody v nádrži. Druhotně 
se  přidala  též možnost  extenzivního  rybo-
lovu,  který  s  sebou  sice  nese  jistá  ekolo-
gická rizika, je ale na druhé straně zdrojem 
příjmů. Údržba vodních ploch  je nákladná, 
leč potřebná. Jen bude ‑li zachována kvalita 
prostředí, vodního i přilehlých břehů, může 
být  zachována  existující  druhová  diverzita 
lokality (mnoho druhů žab – skokan zelený, 
skokan  skřehotavý…,  čolek  horský,  mlok 
skvrnitý,  užovka  podplamatá,  hořavka  du-
hová, skorec vodní,  ledňáček říční, volavka 
popelavá,  čáp  bílý  i  černý…). V  roce  2003 
zde byla provedena výsadba makrofyt.

U Konventního  rybníku  v  obci Modrá  bylo 
účelem  dotace  Programu  revitalizace  říč-
ních  systémů  vytvoření  takového  biotopu, 
který  podporuje  výskyt  chráněných  druhů 
živočichů,  převážně  obojživelníků.  Vždy 
po  vybudování  nádrže  (rybníku)  stanovuje 
Agentura ochrany přírody a krajiny přiroze-
nou rybí obsádku, která takový rozvoj pod-
poruje. V nádrži je tedy možný pouze exten-
zivní chov ryb s vyloučením ryb býložravých 
(zejména amura bílého – pokud dojde k vy-
sokému nárůstu makrofyt, může být amur 
na  jeden rok vysazen), dravých  ryb  (okoun 
říční  a  sumec  velký)  a  nepůvodních  druhů 
ryb  (střevlička  východní  a  karas  stříbřitý). 
Na  takovéto  lokalitě  nemá  být  prováděno 
přikrmování ani hnojení. Rybník by se také 
neměl využívat ke komerčnímu rybolovu.

Soustava rybníků v obci Modrá se v dalších 
letech má  stát  součástí  plánované  naučné 
stezky, která má návštěvníky provést tímto 
malebným koutem Zlínského kraje.

Slouží také jako ukázka úspěšné revitalizace 
krajiny pro účastníky seminářů pořádaných 
Školou vesnice  (součást Programu obnovy 
venkova) pod patronátem MMR.
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Harmonické včlenění vodního prvku  �
do krajiny přispělo nejen ke zvýšení míry 
jejích estetických parametrů, ale přede-
vším míry její ekologické stability.
Pomocí výstavby rybníků ve vhodně  �
zvolených lokalitách došlo k žádoucímu 
zadržování vody v krajině, ke zvýšení 
krajinné retenční schopnosti.
Úspěch se dostavil i v boji s přívalovými  �
srážkami, soustava rybníků je zároveň 
protipovodňovým opatřením.
Vodní plochy a přilehlé mokřady vytvá- �
řejí ideální podmínky pro život mnoha 
druhů ohrožených a chráněných živoči-
chů, jejichž potravní, úkrytové, migrač-
ní, rozmnožovací potřeby jsou spjaty 
s vodním prostředím (obojživelníci, 
žáby, vodní ptactvo, ryby).
Zadržení vody v krajině, zajištění  �
celoročního průtoku vody korytem 
Modřanského potoka, zvýšení hladiny 
podzemních vod, to vše velmi prospělo 
též v krajině zastoupené vegetaci – 
intenzivnějším se stal především růst 
smíšených listnatých lesů, které postup-
ně nahrazují dříve vysazované smrkové 
monokultury, nově došlo k rozšíření 
druhů, které zde v minulosti kvůli vysou-
šení biotopu ztratily vhodné podmínky 
k životu (např. některé druhy orchidejí, 
jilmy…).

Ekonomické
Osazením vodních ploch různorodou  �
rybí populací byl umožněn prodej povo-
lenek k rybolovu, inkasované finanční 
prostředky jsou zpětně investovány 
do údržby a případných oprav.
Zatraktivnění lokality z pohledu měk- �
kého turistického ruchu může v ještě 
větší míře podpořit plánované otevření 
naučné stezky.

Sociální
Některé vodní plochy jsou vyhrazeny  �
jako klidová zóna pro občany s možností 
koupání.
Řešení problému zachování vody v kraji- �
ně se stalo prubířským kamenem schop-
nosti komunikace hned na několika 
úrovních – obecní úřad versus občané, 
místní organizace versus občané, obecní 
úřad versus místní organizace, majitelé 
pozemků versus správcové pozemků 
versus uživatelé pozemků, ti všichni 
versus úřady a úředníci.

Financování �

Ministerstvo životního prostředí �
Ministerstvo zemědělství �
Agentura ochrany přírody a krajiny –  �
Program revitalizace říčních systémů
Obec Modrá �

Partneři �

Junák – Svaz skautů a skautek ČR,   �
středisko Modrá
Zhotovitelem šesti vodních ploch z osmi  �
je fa Staveko, s.r.o. Rybník Hráz reali-
zoval podnik Meliorace Staré Město, 
rybník Orlová vznikl svépomocí.
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REVITALIZACE  
RYBNÍKŮ  
U OVČÍRKY
NOSITEL:  
obec Šumice 
KONTAKT:  
Obec Šumice, Šumice 400, 687 31 Šumice 
tel. 572 691 207 
obec@sumice.cz 
www.sumice.cz 
MÍSTO: 
Šumice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
2002–2003

Historie �

V minulosti  bylo  jako  součást  této  lokality 
v  katastru  obce  Šumice  vybudováno  pět 
rybníků  o  malé  rozloze.  Jejich  vlastníkem 
a  správcem  byl  Moravský  rybářský  svaz. 
Vzhledem  k  atraktivitě  lokality,  jejím  en-
vironmentálním  specifikům  a  snaze  zřídit 
pro obyvatele obce odpočinkovou zónu, byl 
s MRS  sjednán  prodej  pozemku  se  dvěma 
rybníky. Ty byly následně revitalizovány.

Jde o rekonstrukci stávajícího rybníka a vy-
budování záchytných tůní mokřadů. Lokali-
ta je zahrnuta do národního seznamu lokalit 
Natura 2000 (výskyt kuňky žlutobřiché).

Ve snaze o zvýšení druhové diverzity a stabi-
lizaci ekologické rovnováhy byly také v okolí 
rybníka  vysazeny  stromy.  V  rybníce  našel 
domov  lín  obecný,  cejn  velký  a  další  ryby. 
Obec  vykoupila  také  stometrový  pás  půdy 
ležící v těsné blízkosti nad rybníkem. Pás byl 
zatravněn za účelem zvýšení retenční schop-
nosti území a jako protierozní opatření.

S  revitalizačními  pracemi  bylo  započato 
v roce 2002. Dokončení probíhalo v prvním 
pololetí roku 2003. V červnu 2003 byl projekt 
revitalizace rybníka v katastru obce Šumice 
zkolaudován.

mailto://obec@sumice.cz 
www.sumice.cz
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Popis �

Dotčená  lokalita  se  nachází  v  podhůří  Bí-
lých  Karpat  v  údolí  potoka Ovčírka.  Jedná 
se  o  napouštěcí  rybník,  jenž  je  situován 
na  severovýchodním  okraji  obce  Šumice. 
Unikátnost  tohoto  biotopu  spočívá  přede-
vším v nenarušenosti jeho přírodních vazeb. 
Poskytuje optimální podmínky mnoha dru-
hům živočichů a rostlin. Právě s přihlédnu-
tím  k  výskytu  jednoho  ze  vzácných  druhů 
žab – kuňky žlutobřiché, která  se zde  jako 
na  jednom  z mála míst  republiky  úspěšně 
rozmnožuje, byla lokalita označena za chrá-
něné krajinné území náležející do soustavy 
Natura 2000.

Mimo  tento  svůj  environmentální  význam 
se stala  lokalita oblíbeným odpočinkovým 
místem (postaven altán, zbudováno ohniš-
tě).

Lokalita  i  po  kolaudačním  řízení  vyžaduje 
pravidelnou  péči.  Dvakrát  ročně  probíhá 
kosení travních porostů.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Chráněné krajinné území soustavy Na- �
tura 2000 je stanovištěm výskytu vzác-
ného druhu žáby – kuňky žlutobřiché.
Příklad snahy obce o revitalizaci krajiny,  �
o zachování fungujících ekologických 
vazeb v ní.

Ekonomické
Zatraktivnění obce z pohledu   �
tzv. měkkého cestovního ruchu.

Sociální
Oblíbená odpočinková zóna pro občany. �
Možnost vzájemného setkávání (mše,  �
soutěže pro děti aj.).

Financování �

Obec Šumice �
Agentura ochrany přírody a krajiny –  �
Program revitalizace říčních systémů

Partneři �

Agentura ochrany přírody a krajiny �
Moravský rybářský svaz �
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VODNÍ PLOCHY  
V POLNÍ TRATI  
VRANOVY LOUKY
NOSITEL:  
obec Vážany 
KONTAKT:  
Obec Vážany, Vážany 20, 687 37 Vážany 
tel. 572 593 246 
MÍSTO:  
Vážany (okres Uherské Hradiště) 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2001

Historie �

V katastrálním území obce Vážany činila roz-
loha  vodních  ploch  dlouhodobě  minimální 
procento  z  rozlohy  nezastavěného  a  jinak 
ekonomicky  nevyužívaného  území.  Krajině 
tak chyběl  jakýsi pojící článek, který by po-
mohl  stabilizovat  ekologickou  rovnováhu 
lokality  jako  celku. V  roce  2001  proto  byla 
zpracována projektová dokumentace na vý-
stavbu vodních ploch v blízkosti obce Vážany. 
Samotná stavba probíhala v letech 2002–03.

Popis �

Lokalita, v níž jsou situovány vodní plochy, 
se  nachází  cca  800  m  od  zástavby  na  se-
verním  okraji  obce  Vážany.  V  rámci  pro-
jektu na ochranu přírody a krajiny zde bylo 
vybudováno  hned  několik  vodních  ploch, 
a to rybník o rozloze cca 0,2 ha (délka hrá-
ze 25 m) a několik menších tůněk. Součástí 
komplexu vodních ploch je také přepadová 
nádrž pod hrází rybníka, sloužící k regulaci 
výšky  jeho hladiny,  a  koryto potoka,  který 
přebytečnou vodu odvádí. Vzhledem k po-
měrně výraznému nedostatku vody na do-

tčeném  území  odvádí  potok  pouze  mini-
mum  vody  a  v  letních  měsících  dokonce 
vysychá. Vodní plochy se podařilo úspěšně 
včlenit do krajiny. Staly se součástí mozaiky 
sadů, lesů a luk, pro kterou zásah lidské ruky 
znamenal bezesporu obohacení a kultivaci. 
Byly z větší části odstraněny nežádoucí ná-
letové dřeviny, naopak na místech k  tomu 
vhodných  byly  stromy  a  keře  dosazeny. 
Velkým  pozitivem  se  staly  vodní  plochy 
pro populace obojživelníků a dalších druhů 
fauny, pro něž voda představuje úkrytovou, 
potravní či rozmnožovací příležitost.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Kultivace krajiny. �
Organické včlenění vodních ploch,   �
které představují úkrytovou, potravní, 
rozmnožovací příležitost pro mnoho 
druhů fauny, převážně obojživelníků.
Zalesnění vhodných částí lokality. �

Ekonomické
Zatraktivnění obce z pohledu   �
tzv. měkkého cestovního ruchu.

Sociální
Klidová relaxační zóna pro místní občany. �

Financování  �

Agentura ochrany přírody a krajiny –  �
Program revitalizace říčních systémů
Obec Vážany �
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VYBUDOVÁNÍ  
RYBNÍKŮ  
V OBCI SVÁROV
NOSITEL: 
obec Svárov 
KONTAKT: 
Obec Svárov, Svárov 74,  
687 12 Bílovice u Uh. Hradiště 
svarov@mybox.cz 
www.obec‑svarov.cz 
MÍSTO: 
Svárov 
ČASOVÝ RÁMEC: 
2001–2004

Historie �

V katastru obce Svárov v nivě Zlámanecké-
ho  potoka  bylo  přistoupeno  po  roce  2001 
k revitalizaci mokřadní lokality, kterou kvůli 
jejímu  podmáčenému  charakteru  nebylo 
možné efektivně využívat (nacházela se zde 
příležitostná pastvina). Také veškerá údržba 
území byla více než problematická.

V  roce  2001  byl  díky  dotaci  z  programu 
Obnova  venkova  realizován  první  ze  dvou 
plánovaných  rybníků,  které  měly  přispět 
ke zkulturnění krajinného rázu lokality. Dru-
hý byl dokončen roku 2004. Část finančních 
prostředků byla čerpána z Programu revita-
lizace říčních toků.

Oba vodní prvky se velmi přirozeně začleni-
ly do mozaiky krajiny v okolí obce. Vytvářejí 
cenný ekosystém pro vodní faunu a flóru.

Popis �

Lokalita  s  rybníky  se  nachází  v  těsné  blíz-
kosti obce Svárov, cca 500 m od intravilánu 
obce. Vodní plochy jsou situovány na soutok 
místního Zlámaneckého potoka a jeho levo-
stranného (bezejmenného) přítoku. Průtok 
v obou je pouze malý, největší měrou ho do-
tují srážky, případně vývěry podzemní vody 
v  povodí. Okolní  pozemky  jsou  v  katastru 
zaneseny jako louky a pastviny.

Rybník  I,  vybudovaný  v  r.  2001, má  rozlo-
hu 0,133 ha a maximální výšku hráze 2,3 m. 
Rybník II, realizovaný v r. 2004, je propojen 
s  mokřadním  biotopem. Vodní  plocha  má 
rozlohu  0,198 ha,  mokřad  0,152 ha.  Maxi-
mální výška hráze je 2,2 m, maximální hloub-
ka činí 1,6 m. Objem vody, kterou je rybník 
schopen zadržet, je vyčíslen na 1 995 m3.

mailto://svarov@mybox.cz
www.obec-svarov.cz
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Účelem  dotace  Programu  revitalizace  říč-
ních  systémů  je  vytvoření  takového bioto-
pu, který podporuje výskyt chráněných dru-
hů živočichů, převážně obojživelníků. Vždy 
po  vybudování  nádrže  (rybníku)  Agentura 
ochrany přírody a krajiny stanovuje přiroze-
nou rybí obsádku, která takový rozvoj pod-
poruje. V nádrži je tedy možný pouze exten-
zivní chov ryb s vyloučením ryb býložravých 
(zejména amura bílého – pokud dojde k vy-
sokému nárůstu makrofyt, může být amur 
na  jeden rok vysazen), dravých  ryb  (okoun 
říční  a  sumec  velký)  a  nepůvodních  druhů 
ryb  (střevlička  východní  a  karas  stříbřitý). 
Na  takovéto  lokalitě  nemá  být  provádě-
no přikrmování  ani  hnojení. Nemá  se  také 
využívat  ke  komerčnímu  rybolovu.  Rybník 
v polní trati Díly v katastru obce Svárov byl 
vybudován právě za těchto podmínek. Ne-
dílnou  součást  nově  vzniklého  ekosysté-
mu  tvoří  také  populace  mloka  skvrnitého 
a mnoha druhů žab.

V  každé  smlouvě  v  rámci  Programu  re-
vitalizace  říčních  systémů  je  dána  povin-
nost  dodržet  podmínky  čerpání  dotace: 
v  podmínkách  se  např.  vlastník  zavazuje, 
že zhotovené dílo po dobu nejméně 10  let 
nepronajme za účelem  intenzivního  chovu 
ryb a dodrží stanovenou rybí obsádku. Do-
držení  rybí  obsádky  se  ověřuje  kontrolním 
odlovem.  Nesplnění  podmínek  je  považo-
váno  za  neoprávněné  čerpání  finančních 
prostředků.

Po realizaci se tedy projekt zhodnotí, zmoni-
toruje a vytvoří se Závěrečné vyhodnocení. 
Pokud nebyly dodrženy stanovené podmín-
ky, není žadateli poskytnuta dotace, dokud 
neuvede vše do stavu určeného smlouvou.

Následné  kontroly  prováděné  Agenturou 
ochrany přírody a krajiny nejsou dány legis-
lativně. Není ‑li některá z podmínek smlouvy 
dodržována,  je  vlastník  upozorněn  a  opět 
musí vše uvést do původního stavu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Kultivační zásah do krajinného úseku,  �
jenž byl kvůli svému charakteru obtížně 
udržovatelný a využitelný.
Vytvořen kombinovaný vodní a mokřad- �
ní biotop, který poskytuje ideální úkry-
tové, potravní, rozmnožovací podmínky 
pro mnoho druhů živočichů (převážně 
ryb, obojživelníků).

Ekonomické
Lokalita nabízí částečnou   �
možnost rybolovu.
Zatraktivnění lokality   �
z pohledu turismu.
Podstatně jednodušší údržbové   �
vodohospodářské zásahy.
Díky zvýšení retenční schopnosti území  �
eliminace vzniku možných materiálních 
škod v souvislosti např. s přívalovými či 
dlouhotrvajícími srážkami.

Sociální
Atraktivní klidová zóna pro místní  �
občany i turisty (nejen pro příznivce 
rybolovu).

Financování �

Ministerstvo pro místní rozvoj –   �
program Obnovy venkova
Ministerstvo životního prostředí –   �
Program revitalizace říčních systémů
Obec Svárov �
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Obnovitelné  
zdroje energie

V porovnání s celou ČR, jejíž podíl obnovitel-
ných zdrojů energie (OZE) na celkové spo-
třebě primárních zdrojů energie se koncem 
roku 2005 pohyboval kolem 3,5 %, se Zlínský 
kraj může pochlubit poněkud vyšší hodno-
tou podílu OZE. Je to však dáno především 
díky  poměrně  snadné  dostupnosti  dřeva 
a dřevního odpadu, využívaného k vytápění 
hlavně ve východní části kraje. Naopak po-
díl OZE ve spotřebě elektřiny je zde ve srov-
nání  s  celostátním průměrem asi  4 ×  nižší, 
a to zejména proto, že na území kraje se ne-
nachází žádná velká vodní elektrárna. 

V  každém  případě  jsou  ale  uvedená  čísla 
podstatně  nižší  než  ve  vyspělých  evrop-
ských zemích a bude nutno vyvinout velké 
úsilí k dosažení hodnot, k nimž se Česká re-
publika zavázala při svém vstupu do EU:

6 % podílu OZE na celkové spotřebě  �
energie do roku 2010
8 % podílu OZE na spotřebě elektrické  �
energie do roku 2010
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BIOENERGETICKÉ 
CENTRUM  
ROŠTÍN – ZDROJ CZT
NOSITEL:  
obec Roštín 
KONTAKT: 
František Machara (správce),  
Roštín 292, 768 03 Roštín 
tel. 573 368 297 
biocentrum@rostin.cz 
www.rostin.cz 
MÍSTO: 
Roštín 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od března 2002 
Možnost návštěvy:  
Exkurzi možno domluvit 2 až 3 dny do-
předu telefonicky, e ‑mailem nebo faxem.

Historie �

Zkušební  provoz  bioenergetického  centra 
byl  zahájen  11. 3.  2002  a  ukončen  kolau-
dačním  rozhodnutím  ze  dne  20. 11.  2002. 
Během  této  zkušební  lhůty,  kdy  výtopna 
fungovala  1 773  provozních  hodin  bez  ja-
kýchkoli  vážných  závad,  bylo dle  evidence 
spotřebováno  1 326 t  slámy.  Množství  vy-
robeného  tepla  na  prahu  kotelny  nebylo 
možné v období zkušebního provozu měřit, 
na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudo-
vána čidla na měření až těsně před topnou 
sezonou 2003/2004.

V roce 2006 dodala výtopna 9 000 GJ tepla 
v ceně téměř 300 Kč/GJ.

Popis �

Projekt  výstavby  Bioenergetického  centra 
Roštín  si  klade  za  cíl  centrálně  zásobovat 
obec  Roštín  teplem  a  teplou  vodou.  Ener-
gie  potřebná  k  jejich  výrobě  je  získávána 
z obilné a řepkové slámy. V obci Roštín byla 
v rámci projektu vybudována výtopna, kde 
byl  instalován  v  dánské  licenci  kotel  o  vý-
konu 4 MW. Bylo potřeba položit  cca 8 km 
rozvodů, ať už páteřních, či přípojek k  jed-
notlivým objektům. Součást systému vytá-
pění tvoří také akumulační nádrž o objemu 
150 m3,  skladovací prostory a automatický 
podavač balíků slámy.

Bioenergetická  výtopna  zásobuje  v  obci 
Roštín  teplem  a  teplou  vodou  jak  obecní 
objekty, tak jednotlivé domácnosti.

mailto://biocentrum@rostin.cz
www.rostin.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
K zajištění tepla slouží obnovitelný  �
zdroj, který je velmi dostupný –  
sklízí se na polích v okolí Roštína.

Ekonomické
Úspora finančních prostředků,   �
jež by obec a domácnosti vydaly  
za nákup fosilních paliv a elektřiny.
Peníze za zdroj tepla zůstávají v regio- �
nu.
Vytvoření nových pracovních příležitos- �
tí.
Pro zemědělce nabídka odbytu   �
pro slámu.

Sociální
Následováníhodná je též schopnost  �
komunikace a spolupráce mezi radnicí, 
místními obyvateli a zemědělci, která 
umožnila realizaci projektu bioenerge-
tického centra a pro budoucnost je zá-
rukou možnosti realizace dalších aktivit 
a rozvoje obce.

Financování  �

Státní fond životního prostředí ČR �
Kommunalkredit Austria �
BTG Central Europe – Nizozemsko,  �
prodej emisních limitů
DFF Denmark – Dánská asociace   �
dodavatelů tepla
vlastní zdroje obce �

Partneři �

Dodavatelé biomasy:   �
Ing. Babušník, soukromý zemědělec 
AGS Zdounky, a.s., zemědělské  
družstvo
Poskytovatelé služeb:   �
P&L Kroměříž, s.r.o., prodej  
a servis zemědělské techniky
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CENTRÁLNÍ KOTELNA 
NA SPALOVÁNÍ PILIN 
VALAŠSKÁ BYSTŘICE
NOSITEL:  
obec Valašská Bystřice 
KONTAKT: 
Valašskobystřická obecní, s.r.o. 
756 27 Valašská Bystřice 181 
tel. 571 759 714 
ouvalasskabystrice@seznam.cz 
MÍSTO: 
Valašská Bystřice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od roku 2006

V  roce  2005  bylo  vybudováno  nákladem 
38  mil.  Kč  centrální  vytápění  středu  obce 
biomasou.  Obdobný  systém  obec  plánuje 
i v dalších částech obce, tj. i v dalších hustěji 
osídlených částech obce. V současné době 
je  na  systém  napojeno  67  objektů,  z  toho 
i  rozsáhlý  objekt  školy.  Systém  obsahuje 
přes  3 km  rozvodů,  65  předávacích  stanic, 
kotelnu o výkonu 1,5 MW (kotle Verner Go-
lem 900 a 600 kW).

Valašská Bystřice má tvar kotliny obklopené 
lesy. Plynofikace v obci vzhledem k velkým 
vzdálenostem od okolních měst možná ne-
byla, což umožnilo využít alternativní řešení.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Před zahájením projektu byla primár- �
ním zdrojem energie pro obyvatelstvo 
fosilní paliva (hnědé uhlí). Nový zdroj 
tepla v obci vyřadil zastaralé kotle v do-
mácnostech, v obci se zlepšila kvalita 
ovzduší. Významně se snížily emise síry, 
CO2 a prašnost, jelikož už není potře-
ba dovážet a skládkovat tuhá paliva, 
rovněž se snížila produkce odpadů 
ve formě popele, který byl ukládán 
na skládku. Došlo rovněž ke snížení emi-
sí z dopravy spojené s dodávkou tuhých 
paliv a odvozem odpadu.

Ekonomické
Projekt má příznivé dopady na hospo- �
daření obce, dochází k využívání odpadu 
z místních dřevařských podniků, finanč-
ní prostředky za palivo zůstávají v obci. 
Platby za teplo zůstávají v regionu, 
rozvíjí se místní trh s odpadním dřevem. 
Ceny tepla jsou nezávislé na rostoucích 
cenách paliv. Bylo vytvořeno 1 pracovní 
místo.

Sociální
V důsledku zlepšení kvality ovzduší  �
a v důsledku centralizace topné sousta-
vy v obci se také zlepšil životní standard 
obyvatel.

Financování  �

Ministerstvem životního prostředí byla  �
udělena výjimečná podpora formou 
dotace ve výši 80 %

mailto://ouvalasskabystrice@seznam.cz
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KOTELNA  
NA ŠTĚPKU, PILINY 
A PELETKY (DŘEVO, 
ŠŤOVÍK, MAKOVICE…)
PROVOZOVATEL:  
Mezservis, s.r.o. 
KONTAKT: 
Ing. Staněk, Promat Vsetín, a.s.,  
4. května 212, 755 01 Vsetín 
tel. 571 424 481 
michal.stanek@promat.cz 
www.promat.cz 
MÍSTO: 
Vsetín 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od října 2006 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možno po domluvě

Kotelna  je umístěna ve skladové části haly 
v areálu firmy Promat Vsetín. Slouží k vytá-
pění  budov  společnosti.  Provoz  je  bezob-
služný  plně  automatický,  zásoba  paliva  je 
připravena na cca 3 měsíce provozu. V sou-
časné době  jsou  spalovány pouze dřevěné 
peletky,  nedochází  tak  k  zanášení  kotlů, 
a tím je zajištěna jejich vyšší životnost. Ko-
telna je plně funkční, spokojenost byla i s in-
stalací. Provoz vystačí převážně s 1 kotlem, 
druhý slouží jako záloha.

Využitá technologie:  2  automatické  kot-
le  kotle  s  dopravníky  paliva  ze  zásobníku 
na  cca 20  tun paliva. Výrobce kotlů  fa Ha-
mont.

Instalovaný výkon: 100 + 80 kW 
Roční spotřeba paliva: Cca 40–50 tun  
dřevěných peletek

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Spalováním biomasy (obnovitelný zdroj)  �
dochází i z hlediska dlouhodobého vý-
voje (nedostatku fosilních paliv)  
k významnému šetření zdrojů.
Zároveň lze lépe regulovat teploty  �
ve výrobních halách, čímž se dosahuje 
dalších úspor energie.

Ekonomické
Výstavbou nového regulovaného zdroje  �
tepla došlo ke snížení spotřeby paliva 
pro vytápění hal, díky projektu je uspo-
řeno 60 % nákladů na provoz; dříve spo-
lečnost odebírala teplo od Tepla Vsetín.

Sociální
Vzhledem k lepší regulaci teplot v ob- �
jektu mají zaměstnanci v areálu lepší 
pracovní podmínky, tato skutečnost 
má pozitivní dopad na jejich výkonnost 
a zdraví.

Financování  �

Projekt byl financován   �
pouze vlastními prostředky.

mailto://michal.stanek@promat.cz
www.promat.cz


O
bn

ov
it

el
né

 z
dr

oj
e 

en
er

gi
e

75

MALÁ VODNÍ  
ELEKTRÁRNA  
BOHUSLAVICE  
NAD VLÁŘÍ
PROVOZOVATEL:  
obec Bohuslavice nad Vláří 
KONTAKT: 
Obecní úřad Bohuslavice nad Vláří,  
Bohuslavice nad Vláří 62, 763 21 Slavičín 
tel. 577 341 023 
info@bohuslavicenadvlari.cz 
www.bohuslavicenadvlari.cz 
MÍSTO: 
Bohuslavice nad Vláří 
ČASOVÝ RÁMEC: 
zkušební provoz od listopadu 2007 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po telefonické domluvě

Na stávajícím jezu na řece Vláře byla vybu-
dována dřevěná stavba sloužící jako ochrana 
kompletní  technologie elektrárny. Vtokový 
objekt  tvoří  stávající  již nefunkční odběrný 
objekt vodárny s osazeným technologickým 
zařízením  –  drážkami  pro  zahrazení  vtoku 
provizorním  hrazením  a  polem  jemných 
česlí. Jeho hlavní funkcí je přivedení potřeb-
ného množství vody s minimálními ztrátami 
k turbínám. Vtokový objekt je ze železobe-
tonu, obdélníkového příčného řezu.

Instalace byla uskutečněna dodávkou na klíč 
(POZIMOS, a.s., Zlín).

Spád: 2,6 m
Strojní zařízení: turbíny TM5 a TM5ar  
(každá o výkonu 18,5 kW)
Celkový instalovaný výkon: 37 kW
Předpokládaná vyrobená elektrická  
energie: 253 MWh/rok

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Šetrná technologie výroby elektřiny  �
z potenciálu vody.
Úspora fosilních paliv, kterých by bylo  �
jinak při výrobě stejného množství 
elektřiny potřeba – uspoří se přibližně 
430 tun CO2 ročně – ochrana 
zemského klimatu.

Ekonomické
Dle zákona č. 180/2005 Sb. je po dobu  �
15 ti let garantována výkupní cena elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie.
Skutečná návratnost investice by měla  �
být mezi 11 – 12 rokem provozu.

Sociální
Názorná propagace využití potenciálu  �
vodního toku Vláry.
Na základě společného projektu získala  �
dotaci z programu Interreg IIIA i obec 
Lomná ve Slovenské republice.
Vzhledem k těmto skutečnostem  �
projekt slouží jako přeshraniční spolu-
práce, kterou vnímají i obyvatelé obou 
obcí a díky které se mohou blíže zajímat 
o problematiku využití obnovitelných 
zdrojů energie.

Financování  �

Projekt  byl  spolufinancován  z  evropského 
fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciati-
vy Společenství Interreg IIIA ČR ‑SR

Celkem: 6,7 mil. Kč �
Strukturální fondy EU: 68 %  �
Státní rozpočet: 5 % �
Vlastní zdroje žadatele: 27 %  �

mailto://info@bohuslavicenadvlari.cz
www.bohuslavicenadvlari.cz
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MALÁ VODNÍ  
ELEKTRÁRNA TĚŠOV
PROVOZOVATEL:  
Povodí Moravy, s.p. 
KONTAKT: 
Povodí Moravy, s.p.,  
závod Střední Morava,  
Moravní nábřeží 766,  
686 11 Uherské Hradiště 
Ing. Zdeněk Křiva 
tel. 572 552 716  kl. 207 
kriva@povodi.cz 
MÍSTO: 
Uherský Brod ‑Těšov, řeka Olšava 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od listopadu 2007 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možno po telefonické domluvě

MVE na pravém břehu řeky Olšavy byla vy-
budována v roce 1995 v místě uherskobrod-
ské  městské  části  Těšov,  a  to  hned  vedle 
hydrostatického vahadlového jezu v říčním 
km 22,164. V roce 2006 byl zpracován pro-
jekt  na  rekonstrukci  této  elektrárny,  který 
byl v roce 2007 zrealizován v rámci progra-
mu Interreg IIIA.

Rekonstrukce spočívá v úpravách stavebních 
částí  a  instalaci  nového  technologického 
zařízení. To  se  skládá  z  horizontální  Kapla-
novy  turbíny  4KHS71  s  ocelovou  spirálou 
a asynchronního generátoru typu AGM ‑400‑
14N04. Hlavní část turbíny tvoří spirála s hr-
dlem o vstupním průměru 1 100 mm, oběžné 
kolo se 4 lopatkami s mechanismem pro je-
jich  natáčení,  24  rozváděcích  lopatek  ovlá-
daných  rozváděcím  mechanismem,  rozvá-
děcí mechanismus, víko turbíny s ucpávkou 
hřídele,  komora  oběžného  kola  s  přírubou 
pro napojení sací roury a sací komora.

Důvodem  rekonstrukce  byly  přetrvávající 
provozní problémy plynoucí z původně ne-
vhodné koncepce stavební a technologické 
části, které vedly v roce 2002 až k úplnému 
odstavení MVE z provozu.

Strojní zařízení:  
Kaplanova turbína 4KHS71
Celkový instalovaný výkon: 70 kW
Předpokládaná vyrobená elektrická  
energie: 250 MWh/rok

mailto://kriva@povodi.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Šetrná technologie výroby elektřiny. �
Obnovitelný zdroj energie v podobě  �
potenciálu vody.
Úspora fosilních paliv. �
Uspoří se přibližně 833 tun CO � 2 ročně – 
ochrana zemského klimatu.

Ekonomická
Dle zákona č. 180/2005 Sb. je po dobu  �
15 ti let garantována výkupní cena elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie.

Sociální
Městská část Těšov je součástí města  �
Uherský Brod, výstavba malé vodní 
elektrárny má pozitivní vliv na smýšlení 
občanů městské části Těšov o využití 
tzv. „zelené energie“.

Financování  �

Projekt  byl  spolufinancován  z  evropského 
fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciati-
vy Společenství Interreg IIIA ČR ‑SR.

Celkem: 5 ,8 mil. Kč �
Strukturální fondy EU: 75 % �
Státní rozpočet: 5 %  �
Zlínský kraj: 20 % �

Partneři  �

Slovenským partnerem projektu   �
je Slovenský vodohospodársky  
podnik, š.p.
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SOLÁRNÍ KOLEKTORY  
NA OHŘEV  
TEPLÉ VODY –  
DOMOV DŮCHODCŮ 
NEZDENICE
PROVOZOVATEL:  
obec Nezdenice 
KONTAKT: 
Domov důchodců Nezdenice,  
Nezdenice 233, 687 32 Nezdenice 
tel. 572 610 801 
dd.nezdenice@ouss ‑uh.cz 
MÍSTO: 
Nezdenice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od roku 2006 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po telefonické domluvě

V areálu Domova důchodců sloužily pro uhřev 
TUV a vytápění 2 plynové kotelny. Obě tyto 
kotelny  byly  doplněny  o  solární  systémy 
pro předehřev teplé užitkové vody. Při volbě 
umístění bylo zohledněno optimální nasmě-
rování a sklon kolektorů. Kolektory jsou na-
směrovány s orientací  cca 5˚ na  jihovýchod 
se sklonem 45˚.

Kolektory  jsou  umístěny  na  střechách  bu-
dov  „A“  a  „D“.  Každá  soustava  je  tvořena 
třemi  řadami  kolektorů.  Pro  solární  ohřev 
v  objektu  „A“  byl  vybrán  systém  firmy 
SONNENKRAFT  s  15  vakuovými kolektory 
VK 25. Pro solární ohřev v objektu „D“  sys-
tém s 12 vakuovými kolektory VK 25. Jejich 
dodavatelem byla firma Ekosolaris Kromě-
říž, Brněnská 5, 695 01 Hodonín.

Pro ohřev se do každé strojovny osadily dva 
ohřívače TUV, typ ELB1000R2E, každý o ob-
jemu 1 000 l. Zásobníky jsou opatřeny dvo-
jitým smaltem, ochrannou anodou a tepel-
nou izolací.

Soustava  je vhledem k rychloohřevu v ply-
nových  zásobnících  navržena  s  klasickým 
předehřevem  teplé  vody.  Propojení  roz-
vodů  studené  a  teplé  vody  vede potrubím 
z pozinkovaných trubek.

Počet kolektorů: 27 
Celkový roční přínos soustavy  
pro ohřev TUV:  48 000 kWh 
Celková plocha kolektorů: 67,5 m2

mailto://dd.nezdenice@ouss-uh.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Realizací projektu došlo k náhradě  �
fosilních paliv (zemního plynu) obnovi-
telným zdrojem (energií slunce).
V současné době jsou využívány solární  �
technologie a v případě potřeby je teplá 
voda dohřívána zemním plynem.
Úspora dosahuje přibližně 9,6 tun CO � 2 
za rok – ochrana zemského klimatu.

Ekonomické
Ekonomická úspora je vyjádřena cenou  �
za uspořené palivo, tzn. za cca 170 GJ 
ročně.
Při výstavbě systémů byla podpořena  �
zaměstnanost.

Sociální
Instalace solárních kolektorů ve veřej- �
ném objektu, který navštěvuje hodně 
uživatelů, je účinným informačním 
nástrojem o fungování obnovitelných 
zdrojů energie a finančních úsporách 
z toho plynoucích.
Rovněž došlo v tomto případě k rozšíře- �
ní přeshraniční spolupráce mezi českým 
a slovenským zařízením, a to díky pro-
gramu Interreg IIIA.

Financování  �

Projekt  byl  spolufinancován  z  evropského 
fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciati-
vy Společenství Interreg IIIA ČR ‑SR

Celkem: 2 mil. Kč �
Strukturální fondy EU: 75 % �
Státní rozpočet:  5 % �
Zlínský kraj: 20 % �
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SOLÁRNÍ KOLEKTORY  
NA OHŘEV  
TEPLÉ VODY  
A TEPELNÁ ČERPADLA 
(VZDUCH – VODA) 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PROVOZOVATEL:  
Město Valašské Meziříčí 
KONTAKT: 
Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7,  
757 01 Valašské Meziříčí 
Mgr. Václav Chajdrna 
tel. 571 674 505 
chajdrna@muvalmez.cz 
www.valasskemezirici.cz 
MÍSTO: 
koupaliště Valašské Meziříčí 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od roku 2006 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po telefonické domluvě

Cílem projektu „Zelená pro Beskydy – využití 
obnovitelných zdrojů energie“ byla instala-
ce solárních kolektorů a tepelných čerpadel 
na ohřev bazénové a užitkové vody v areá-
lu venkovního koupaliště. V rámci projektu 
byl  vybudován  provozní  objekt  o  velikosti 
3,0 m × 3,6 m., byly osazeny 3 ks tepelných 
čerpadel  PS  01.01  s  příslušenstvím  (včet-
ně  1  ks  rezervy),  objekt  šaten  a  strojovny 
byl  propojen  podzemní  energetickou  tra-
sou, na střeše objektu šaten byly umístěny 
solární  kolektory  a  ve  stávající  strojovně 
venkovního  bazénu  byly  umístěny  nádoby 
na ohřev užitkové vody a části technologic-
kého zařízení.

Dodavatelem technologie byla firma 
SKANSKA CZ, a.s., Divize Technologie.

Počet kolektorů: 80 
Celková plocha kolektorů: 160 m2 
Roční produkce tepla: 155 MWh 
Úspora CO2: 76 t/rok 
Počet tepelných čerpadel: 3 ks 
Celkový tepelný výkon čerpadel: 140 kW

mailto://chajdrna@muvalmez.cz
www.valasskemezirici.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Šetrná technologie výroby tepla, která  �
využívá obnovitelných zdrojů energie.
Úspora dosahuje přibližně 76 tun CO � 2 
za rok – ochrana zemského klimatu.

Ekonomické
Kromě snížení provozních nákladů  �
se jedná také o růst příjmů z činnosti 
venkovního koupaliště díky možnosti 
prodloužení doby provozu a zvýšení 
návštěvnosti vzhledem k vyššímu  
uživatelskému komfortu.

Sociální
Instalací solárních kolektorů a tepelných  �
čerpadel do areálu venkovního koupa-
liště dochází k propagaci a k informova-
nosti obyvatelstva o využití obnovitel-
ných zdrojů energie.
V rámci projektu byly zkvalitněny služby  �
občanské vybavenosti ve městě Valaš-
ské Meziříčí.
Jedná o přeshraniční spolupráci díky pro- �
gramu Interreg IIIA, která má vliv na udr-
žení dobrých česko ‑slovenských vztahů.

Financování  �

Projekt  byl  spolufinancován  z  evropského 
fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciati-
vy Společenství Interreg IIIA ČR ‑SR.

Celkem: 5 ,9 mil. Kč �
Strukturální fondy EU: 75 % �
Státní rozpočet: 5 %  �
Zlínský kraj: 20 % �

Partneři  �

Slovenským partnerem projektu   �
je město Čadca.
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY 
PRO OHŘEV  
TEPLÉ VODY  
ZŠ a MŠ VSETÍN
PROVOZOVATEL:  
základní a mateřské školy Města Vsetín 
KONTAKT: 
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín 
Ing. Jindra Tesařová 
tel. 571 491 532  
jindra.tesarova@mestovsetin.cz 
(pozn.: správou jsou pověřeny jednotlivé 
školy jako samostatné právní subjekty) 
MÍSTO: 
Vsetín, Svárov 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provoz od října 2006 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po dohodě s řediteli

Instalace solárních kolektorů pro ohřev tep-
lé vody ve třech školách a pěti mateřských 
školkách ve vlastnictví města Vsetína.

ZŠ Ohrada, ZŠ Sychrov, ZŠ Rokytnice  – 
instalovány trubicové kolektory Vitosol 200 
SD2 – celková plocha 105,3 m2.

MŠ Sychrov,  MŠ Luh,  MŠ Trávníky,  MŠ 
Na kopečku, MŠ Rokytnice  –  instalovány 
ploché kolektory Vitosol 100 SV1 – celková 
plocha 85 m2.

V  případě  potřeby  je  teplá  voda  dohřívá-
na  doplňkovým  zdrojem  (elektřina,  zemní 
plyn).

Celková plánovaná úspora: 102 MWh/rok 
Po ročním vyhodnocení:  114 MWh/rok 
Úspora produkce CO2: 62 t/rok

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Před zahájením projektu byla na jednot- �
livých školách a školkách vyhřívána tep-
lá voda vlastní kotelnou na zemní plyn 
nebo centrálním zásobováním teplem. 
V současné době využívají převážně 
solární technologie. Po ročním provozu 
dosáhla úspora CO2 62 tun ročně – 
ochrana zemského klimatu.

mailto://jindra.tesarova@mestovsetin.cz
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Ekonomické
Školní zařízení ušetřila díky úspoře  �
cca 410 GJ/rok poměrně nezanedbatel-
né množství finančních prostředků, kte-
ré nyní mohou využít jiným způsobem.

Sociální
Solární kolektory na budovách škol  �
a školek jsou názorným příkladem 
využívání obnovitelných zdrojů energie 
pro školní i předškolní děti. Sociální 
dopad na tyto skupiny obyvatel může 
mít velký význam pro budoucí využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Zároveň 
se jedná o přeshraniční spolupráci díky 
programu Interreg IIIA, která má vliv 
na udržení dobrých česko ‑slovenských 
vztahů.

Financování  �

Projekt  byl  spolufinancován  z  evropského 
fondu regionálního rozvoje v rámci Iniciati-
vy Společenství Interreg IIIA ČR ‑SR.

Celkem: 6 mil. �  Kč
Strukturální fondy EU: 75 % �
Státní rozpočet: 5 % �
Zlínský kraj: 20 % �

Partneři  �

Slovenským partnerem projektu   �
je město Trenčianské Teplice.
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TEPELNÉ ČERPADLO 
(VODA – VODA) 
SLAVIČÍN
PROVOZOVATEL:  
REMERX, s.r.o., Slavičín 
KONTAKT: 
REMERX, s.r.o., Lipová 248,  
763 21 Slavičín 
tel. 577 310 023 
p. Remeš, remerx@remerx.cz 
MÍSTO: 
Průmyslový areál  
Vlárských strojíren Slavičín 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od roku 2004 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po telefonické domluvě

Cílem  projektu  využití  tepelného  čerpadla 
bylo  jeho  zavedení  do  technologického 
procesu  eloxování  hliníku  při  výrobě  ráf-
ků  kol. Tepelné  čerpadlo  chladí  jednotlivé 
vodní kádě potřebné k technologii, případ-
ně u dalších kádí vyrovnává  tepelné ztráty 
a dohřívá je.

Počet tepelných čerpadel: 1 ks 
Příkon zařízení: 35 kW 
Celkový tepelný výkon: 207,3 kW 
Celkový chladicí výkon: 154 kW

Tepelné  čerpadlo  využívá  vodu  a  nemrz-
noucí směs. Na vstupu do čerpadla dosahu-
je teplota vody 10°C. Na výstupu je to ‑2°C. 
V objektu se dále nacházejí dva zásobníky 
o  objemu  3 600  litrů.  Jeden  na  studenou 
a druhý na teplou vodu. Tepelné čerpadlo je 
v provozu 24 hodin denně 5 dní v týdnu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Šetrná technologie výroby tepla a chla- �
zení, která podstatně snižuje spotřebu 
fosilních zdrojů energie.
Obnovitelný zdroj energie. �
Úspora emisí CO � 2 – ochrana zemského 
klimatu.

Ekonomické
Instalace tepelného čerpadla do tech- �
nologie zaručuje ekonomické využití 
finančních prostředků, které by se ji-
nak musely vynaložit zvlášť na chladicí 
a zvlášť na tepelné zařízení – zároveň 
se jedná o úsporu režijních nákladů, 
které se vynakládají pouze na provoz 
jednoho zařízení.

Sociální
Při eloxování hliníku vyráběných ráfků  �
dochází k využití alternativního zdroje 
energie, který má dopad nejen na za-
městnance firmy vzhledem k jejich 
osvětě v této oblasti, ale i na zákazníky, 
kteří při nákupu výrobků firmy nepřímo 
podporují technologii potřebnou k výro-
bě, a tím i alternativní zdroje energie.

Financování  �

Celá investice byla financována z vlast- �
ních zdrojů provozovatele.

mailto://remerx@remerx.cz
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TEPELNÁ ČERPADLA 
(ZEMĚ – VODA) – VRTY, 
OBJEKT MAŠTALISEK
PROVOZOVATEL:  
Agentura pro ekonomický rozvoj  
Vsetínska, o.p.s. 
KONTAKT: 
Agentura pro ekonomický rozvoj  
Vsetínska, o.p.s., Horní náměstí 3,  
755 01 Vsetín 
tel. 571 811 800 (p. Mlýnek) 
MÍSTO: 
Vsetín 
ČASOVÝ RÁMEC: 
v provozu od roku 2007 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
možná po telefonické domluvě

V  rámci  rekonstrukce  objektu  Maštalisek 
ve Vsetíně na podnikatelský inkubátor byla 
nainstalována dvě tepelná čerpadla VIESS-
MANN  o  výkonu  108  kW.  K  realizaci  bylo 
zapotřebí  12 ks  tepelných vrtů do hloubky 
100  m. V  případě  nedostatečného  pokrytí 
vytápění  tepelnými čerpadly  je možné do-
tápění elektrickou energií.

Dodavatelem technologie byla firma  WAIF 
Nova, s.r.o. Vsetín.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Vzhledem k poloze objektu a nemož- �
nosti napojení na zemní plyn by v přípa-
dě nezrealizování instalace tepelných 
čerpadel byla jediná možnost vytápění 
elektřinou, tímto způsobem je environ-
mentální dopad provozu mnohem nižší.
Díky instalaci tepelných čerpadel lze  �
docílit úspory fosilních zdrojů, které by 
jinak byly k výrobě stejného množství 
energie potřeba.

Ekonomické
v objektu Maštalisek jsou prostory  �
pro organizování seminářů a konferencí.
Objekt je zároveň navržen na možnost  �
ubytování pro účastníky seminářů.
Z tohoto pohledu je tedy ekonomická  �
návratnost projektu zajištěna dlouhodo-
bým provozem.
Budova Maštalisek byla dlouhou dobu  �
zcela nevyužívána, rekonstrukcí se vy-
tvořily nové pracovní příležitosti.

Sociální
Záchrana historické budovy. �
Provozem objektu vzniká také možnost  �
lepší komunikace mezi lidmi v obou 
sektorech (podnikatelském i veřejném), 
tato komunikace může dál vést ke zlep-
šení sociálních podmínek obyvatelstva.

Financování  �

Investiční náklad na čerpadla a s tím  �
spojenou infrastrukturu činil 4,2 mil. Kč.
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VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA 
SVATÝ HOSTÝN
NOSITEL:  
Římskokatolická duchovní správa 
KONTAKT: 
Petr Janek, Svatý Hostýn 107,  
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
tel. 731 402 123 
fara@hostyn.cz 
MÍSTO:  
Bystřice pod Hostýnem 
ČASOVÝ RÁMEC:  
v provozu od roku 1993

Horu  Hostýn,  dominantu  Hostýnských  vr-
chů, tvoří geograficky dva vrcholy – vyšší, se-
verní s rozhlednou a západní s poutním chrá-
mem a přilehlými budovami. Svatý Hostýn je 
chápán  především  jako  nejnavštěvovanější 
mariánské poutní místo na Moravě. Již po tři 
století je cílem tisíců poutníků z daleka i blíz-
kého okolí. Od roku 1993 panorama Hostýn-
ských  vrchů  na  severním  vrcholu  Svatého 
Hostýna dotváří třicetimetrový stožár větrné 
elektrárny VESTAS – 225. Elektrárna pracuje 
nepřetržitě. Její provoz je ovládán řídicím po-
čítačem, který na základě dostupných infor-
mací  dodávaných  příslušnými  čidly  spouští 
provoz, nastavuje rotor a lopatky dle směru 
větru  a  připojuje  elektrárnu  do  rozvodné 
sítě. Zařízení má garantován výkon 225 kW. 
Roční výroba energie se pohybuje mezi 300 
až 330 000 kWh. Veškerá vyrobená elektrická 
energie je dodávána do rozvodné sítě.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
V závislosti na využívání obnovitelných  �
zdrojů pro výrobu elektřiny dochází 
k úspoře nerostných surovin, které by 
jinak byly k výrobě stejného množství 
energie potřeba.
Omezování emisí. �
Eliminace vzniku odpadů. �

Ekonomické
Veškerá vyrobená elektřina   �
je dodávána do sítě.
Vzhledem k vyšší výkupní ceně tzv.   �
zelené energie, kterou garantuje stát,  
je projekt ekonomicky rentabilní.

Sociální
Poutní chrám římskokatolické církve,  �
farní dům a větrná elektrárna, to jsou 
do sebe zapadající díly mozaiky Svatý 
Hostýn, kterou ročně obdivují tisíce ná-
vštěvníků, dává jim vzácnou příležitost 
zamyslet se nad možnou symbiózou 
památek a tradičních hodnot, jež tvoří 
samé kořeny kulturního a duchovního 
dědictví Moravy, a „výdobytků“ moder-
ní civilizace, ekonomického elementu, 
umožňujícího jejich obnovu a zachování 
pro další generace.

Financování �

Římskokatolická duchovní správa �
Německá biskupská konference �
soukromé prostředky �

Partneři  �

Matice svatohostýnská �

mailto://fara@hostyn.cz
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VYUŽITÍ BIOMASY 
A SLUNCE  
V PODHORSKÉ OBCI 
SALAŠ
NOSITEL:  
obec Salaš 
KONTAKT: 
Obec Salaš, Salaš 85, 687 06 Velehrad 
tel. 572 571 220 
salas@uh.cz 
www.salas.uh.cz 
MÍSTO: 
obec Salaš 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 2006

Historie �

Obec Salaš leží v podhůří Chřibů a svou po-
lohou uprostřed lesů láká po celý rok tisíce 
pěších  i  cykloturistů.  Nabízí  možnost  vý-
letů  do  okolí,  mezi  nejvyhledávanější  cíle 
patří např.  rozhledna na nejvyšším vrcholu 
Chřibů na Brdu, Zlacká studánka, turistická 
chata  Bunč,  archeologická  lokalita  Králův 
stůl nebo památník Obětem Salašské tragé-
die z konce druhé světové války. Odlehlost 
obce však zapříčiňuje mnohé problémy pře-
devším  v  oblasti  infrastruktury.  Vzhledem 
k tomu, že obec je situována v neprovětrané 
horské  kotlině,  topení  na  tuhá paliva,  pře-
devším hnědé uhlí, opakovaně způsobovalo 
rapidní  zhoršení  ovzduší  v  průběhu  topné 
sezony.  Zastupitelstvem  obce  bylo  roz-
hodnuto podpořit vytápění objektů pomo-
cí  obnovitelných  zdrojů  energie  (biomasa, 
solární systémy) a zlepšit tak stav životního 
prostředí a turistickou atraktivitu obce.

Popis �

Obec  Salaš  se  stala  nositelem  projektu 
na využití topení ekologicky čistou biomasou 
(dřevem) spolu s využitím solárních kolekto-
rů  pro  ohřev  užitkové  vody.  Projekt  pracu-
je  se  základní  myšlenkou  aktivně  využívat 
místních  zdrojů  dřeva  pro  vytápění  rodin-
ných domů v katastru obce, kdy obec sama 
zajišťuje probírku v okolních porostech.

Neobvyklým  rysem  projektu  je  především 
decentralizované  pojetí  –  vzhledem  k  roz-
ptýlené  zástavbě  v  obci  nebyla  zbudována 
žádná  velká  centrální  výtopna  ani  nebyly 
upřednostněny obecní či veřejné budovy, ale 
byly podpořeny přímo jednotlivé domácnosti 
nákupem a instalací kotlů. Ty jsou konstruo-
vány pro spalování dřeva, principem je gene-
rátorové zplyňování s použitím odtahového 
ventilátoru. V obci Salaš  tak vzniklo 32 zre-
konstruovaných  lokálních  kotelen  v  jednot-
livých rodinných domech a 4 systémy solár-
ního  ohřevu  užitkové  vody,  přičemž  solární 
systém  může  v  přechodném  období  (jaro, 
podzim)  dohřívat  i  ústřední  topení  domu. 
Na financování projektu se kromě EU podílel 
i  stát,  obec  a  jednotlivé  domácnosti.  Jejich 
příspěvek  byl  závislý  na  náročnosti  a  složi-
tosti montáže kotle a solárního systému.

mailto://salas@uh.cz
www.salas.uh.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Zlepšení kvality ovzduší v obci během  �
topné sezony.
Obnovitelný zdroj energie. �
Úspora emisí CO � 2 – ochrana  
zemského klimatu.

Ekonomické
Úspora finančních prostředků vydaných  �
za vytápění.
Jako zajímavá se jeví také možnost  �
využívat popel vzniklý spalováním dřeva 
coby ekologické hnojivo.
Vytvoření nového pracovního místa,  �
které je spojeno s organizací těžby, ma-
nipulací se dřevem, evidencí a fakturací 
jednotlivým účastníkům projektu.

Sociální
Zatraktivnění pro turisty všech kategorií. �

Financování  �

Projekt finančně podpořila Evropská  �
unie – byly čerpány prostředky z fondu 
regionálního rozvoje v rámci programu 
Interreg IIIA
dotace ze státního rozpočtu ČR �
Obec Salaš �
jednotlivé domácnosti �
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ZELENÉ DOMY  
VE ZLÍNĚ‑LOUKÁCH
NOSITEL:  
občanské sdružení Zelené bydlení 
KONTAKT: 
Občanské sdružení Zelené bydlení 
Chlumská 386 
763 02 Zlín ‑Louky 
tel. 577 103 212 
zelene.bydleni@volny.cz 
www.zelenedomy.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 2001 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY:  
při dnech otevřených dveří zdarma,  
jinak placené exkurze

Občanské sdružení Zelené bydlení prosazu-
je  trvale  udržitelný  rozvoj  v  každodenním 
životě.  Svou  činností  dokazuje,  že  životní 
úroveň  lze  zvyšovat  i  bez  nároku  na  vyšší 
spotřebu energie, pitné vody a dalších pří-
rodních zdrojů. Pořádá školení, přednášky, 
workshopy,  odborné  exkurze,  poskytuje 
poradenství  a  je  iniciátorem  konkrétních 
akcí k výstavbě objektů přírodní architektu-
ry a dalších systémů s cílem zmírnit negativ-
ní dopady bydlení na přírodu a krajinu.

Jižní Chlum je stavební lokalita v katastrál-
ním  území  obce  Lhotka  u Zlína.  Zástavba 
v  lokalitě  je  koncipována  jako  modelové 
řešení  individuálního  bydlení  na  přechodu 
městské  aglomerace  v  otevřenou  krajinu. 
Zelené střechy jsou porostlé vegetací, zadní 
stěny domu splývají s okolním terénem, za-
tímco jižní a východní fasády jsou otevřeny 
slunci a výhledům do okolí.

Domy chráněné zemí v sobě spojují přírodní 
architekturu  s  výhodami  pasivně ‑solárních 
staveb.  Vycházejí  z  jednoduchého  přírod-
ního principu využití  tepla akumulovaného 
je obklopující zeminou. To zajišťuje celoroč-
ní  tepelnou  pohodu  i  bez  použití  složitých 
a  provozně  drahých  vyhřívacích  a  klimati-
začních  systémů.  K  dorovnání  teplot  stačí 
v  případě potřeby  i málo  výkonná  zařízení 
na bázi alternativních zdrojů energie.

Kromě mimořádné energetické úspornosti 
se  domy  chráněné  zemí  vyznačují  dalšími 
přednostmi:

lze je s výhodou stavět na nejlevnějších  �
pozemcích, jako jsou svahy a jiné terény 
nevhodné pro klasickou zástavbu a ze-
mědělské využití;
běžná údržba vyžaduje podstatně   �
méně času a peněz než údržba jiného 
rodinného domu;
vyznačují se vysokou odolností proti  �
požáru, živelným pohromám (krupobití, 
větrným smrštím…) a vůči selhání veřej-
né infrastruktury – i při dlouhodobém 
výpadku dodávky energií v zimě lze tep-
lotu v domě snadno udržet nad +20 °C;
jsou zvukově dokonale izolované, tedy  �
tiché. Umožňují bydlení i v hlukově 
velmi exponovaných lokalitách, tedy 
v blízkosti rušných cest, letišť apod.;
představují architekturu, která v ma- �
ximální míře zachovává původní ráz 
krajiny a asimilační plochu zeleně.

To, že domy chráněné zemí ideálně zapada-
jí do krajiny a že na jejich střeše lze pěstovat 
ozdobné  či  užitkové  rostliny,  rozšiřuje  ob-
last jejich využití také na rekreační chaty či 
zahradní domky, neboť nestíní a zabírají jen 
minimum využitelné plochy.

mailto://zelene.bydleni@volny.cz
www.zelenedomy.cz
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Vybrané parametry domů
Stěny domu: součinitel prostupu tepla  
U = 0,25 W/(m2.K) 
Okna: plastový rám s izolačním  
dvojsklem U = 1,1 W/(m2.K) 
(plocha prosklení 15–40 %) 
Tloušťka izolace: 10–20 cm silný  
extrudovaný polystyren 
Vegetační (zelené) střechy:  
min. 80 cm silná vrstva zeminy

Hlavní zdroj tepla je sluneční záření. K dotá-
pění, chlazení, větrání a ohřevu teplé vody 
je využívána rekuperace (řízené nucené vět-
rání – odcházející teplý vzduch předává tep-
lo vzduchu čerstvému). 

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Úspora spotřeby energie, pitné vody  �
a dalších přírodních zdrojů.
Ochrana přírody, krajiny i zdraví, začle- �
nění stavby do okolní krajiny.

Ekonomické
Nižší provozní náklady, s rostoucími ce- �
nami energií, které jsou potřeba na vy-
tápění/klimatizaci klasického domu, 
může dům chráněný zemí mít „návrat-
nost“ rychlou (v USA 30 let).

Sociální
Větší bezpečí – zatímco do běžného  �
rodinného domu se zloděj či vandal 
dostane z několika stran, u domu chrá-
něného zemí máme vždy přinejmenším 
„krytá záda“.
Názorná ukázka alternativního způso- �
bu bydlení, které je šetrné k životnímu 
prostředí.

Financování  �

Pořizovací náklady jsou o 10–15 % vyšší  �
ve srovnání se stejně velkým nadzem-
ním domem.

Partneři �

Zelené bydlení, o.s., je přímým účast- �
níkem projektu Energy in minds! jako 
organizátor české části projektu a zá-
stupce spotřebitelů energií. Projekt je 
součástí programu EU Concerto, který 
má dokázat, že lze snížit spotřebu neob-
novitelných zdrojů energie, aniž by se to 
dotklo životní úrovně obyvatel.
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Nakládání  
s odpady

V roce 2007 vytřídil každý občan ze Zlínské-
ho kraje 45,7 kilogramu odpadu,  zatímco 
v roce 2003 to bylo necelých 23 kilogramů. 
Množství  vytříděných  surovin  se  tedy  zvy-
šuje, ale stále tvoří jen asi 20 % z celkového 
vyprodukovaného množství odpadu na jed-
noho českého občana a rok. Zbytek odpadu 
je  skládkován  či  pálen.  Přitom  Německo, 
Rakousko,  Nizozemí  i  jiné  země  už  dnes 
materiálově využívají kolem 50 % komunál-
ního odpadu.

I když  se  snažíme o důsledné  třídění a ná-
slednou  recyklaci,  musíme  si  uvědomit, 
že většinou není levnou záležitostí, často je 
investičně a energeticky náročná a i při re-
cyklaci  vznikají  odpady. Takže  recyklace  je 
důležitá, ale nepostačuje…

Každý ze své zkušenosti víme, že už při sa-
motném  nákupu  můžeme  velmi  ovlivnit 
množství odpadků v domácím odpadkovém 
koši. Při rozmyšleném nákupu uplatňujeme 
heslo podobné známé poučce o tom, že nej-
lepší energie je ta ušetřená – tedy i nejlep-
ším přístupem k odpadům je ten, aby žádný 
odpad nevznikl – tzv. prevence vzniku od-
padů.

zdroj informací:  
www.oknodokraje.cz a www.veronica.cz

www.oknodokraje.cz
www.veronica.cz
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA – 
RECYKLACE  
ELEKTROODPADŮ
NOSITEL: 
společnost MESIT recyklace,  
chráněná dílna, s.r.o. 
KONTAKT:  
Společnost MESIT recyklace,  
chráněná dílna, s.r.o., Ing. Alois Šohajek,  
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště 
tel. 572 522 600 
www.recyklace.mesit.cz 
sohajek@recyklace.mesit.cz 
MÍSTO: 
Uherské Hradiště 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1995

Historie �

Společnost MESIT recyklace, chráněná díl-
na,  s.r.o.,  Uherské  Hradiště  je  historicky 
první provoz v České republice, který začal 
s demontáží a následnou recyklací elektro-
odpadu technologiemi a postupy, které po-
ložily základ dnešním standardům.

Vznik společnosti iniciovaly v roce 2005 dvě 
základní  ideje.  Kromě  provozování  kom-
plexní linky na demontáž elektrozařízení to 
byla snaha vytvořit pracovní místa pro oso-
by se změněnou pracovní schopností. Prvně 
zmiňovaný cíl si v regionu již dříve vytyčilo 
za  podpory  Ministerstva  životního  pro-
středí a Státního fondu životního prostředí 
Sdružení  UH ‑EKO,  chráněná  dílna,  Uher-
ské Hradiště. Společnost MESIT recyklace, 
chráněná dílna, s.r.o., Uherské Hradiště pře-
vzala ke dni 1. 1. 2005 veškeré aktivity toho-
to sdružení.

Popis �

Chráněná  dílna  je  obchodní  společností, 
která  je  na  základě  platného  rozhodnutí 
Krajského úřadu Zlínského kraje oprávněna 
ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování elek-
troodpadu  a  všech  skupin  elektrozařízení 
s  výjimkou  elektrozařízení  obsahujících  lát-
ky poškozující ozonovou vrstvu (chladicí za-
řízení  s  freonovými  náplněmi)  a  světelných 
zdrojů  (zářivky,  výbojky).  Pro  tuto  činnost 
má provoz k dispozici moderní  technologie 
a zařízení. Ke strategickým technologickým 
uzlům v provozu demontáže patří:

Příjem odpadních elektrických   �
a elektronických zařízení.
Demontáž – zařízení je ručně rozebrá- �
no na jednotlivé díly, jako např. skříň, 
obrazovka, kabeláž, kovové součásti, 
plastové součásti, desky elektroniky.
Příprava obrazovky – odstranění   �
vychylovací cívky, antiimplozního  
rámečku, pryžových a plastových  
fixačních prvků a nálepek.
Dělení obrazovky – stroj vybavený dia- �
mantovým kotoučem rozřízne obrazov-
ku na část čelní a část kónusovou, každá 
z těchto částí se ukládá samostatně.
Čištění obrazovky – vnitřní vrstva obsa- �
hující luminofory se odstraní alkalickým 
tekutým přípravkem v myčce.
Omílání v míchačce – kónusy barevných  �
obrazovek se zbavují vnitřní a vnější  
grafitové vrstvy.
Dělení plastových dílů na okružní pile,  �
přeprava takto upravených kusů žlabo-
vým dopravníkem do drtiče plastů.
Zpracování měděných vodičů   �
s izolací drcením a separací čisté mědi 
speciálním zařízením.

www.recyklace.mesit.cz
mailto://sohajek@recyklace.mesit.cz
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Elektroodpad  a  elektrozařízení  pocházejí 
ze  zpětného  odběru  a  odděleného  sběru, 
provozovaného kolektivními systémy právě 
za účelem jejich úpravy a dalšího zpracová-
ní.  Kromě  sběren  elektroodpadu  dodávají 
nefunkční elektrozařízení také další subjek-
ty, s nimiž jsou dle platné legislativy uzaví-
rány náležité smlouvy. V rámci celého pro-
vozu jsou podrobně monitorovány všechny 
vstupy a výstupy, a  to nejen pomocí kont-
rolních  vah,  jež  průběžně  zaznamenávají 
jejich hmotnost, ale i důsledně prováděnou 
dokumentací. Zbytkový materiál, nevhodný 
pro další využití, podléhá ekologické likvida-
ci dle platných legislativních norem ČR.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Odborně prováděná demontáž a likvi- �
dace elektroodpadů, které jsou z hledis-
ka životního prostředí vysoce rizikové, 
a to na nejmodernější bázi, pod přísným 
dohledem a v souladu se všemi platný-
mi zákony ČR.
Část těchto elektroodpadů a elektro- �
zařízení je recyklována a umožňuje tak 
šetřit nerostné suroviny (např. měď).

Ekonomické
Snížení míry nezaměstnanosti –   �
celý projekt je vybalancován tak,  
aby byl zaměstnán maximální počet 
osob se změněnou pracovní schopností 
při současném zachování ekonomické 
stability projektu.
Zpětné užití recyklovaných surovin  �
znamená bezesporu úsporu finančních 
prostředků, které by jinak musely být 
užity na jejich např. i zahraniční nákup.

Sociální
Podpora zaměstnanosti osob se změně- �
nou pracovní schopností, které mnohdy 
jen těžko hledají své uplatnění ve spo-
lečnosti, a tím i pocit sounáležitosti, 
prospěšnosti pro okolí a naplnění života.

Financování �

Financování je z vlastních zdrojů a do- �
tací z Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR podle zákona o zaměstnávání 
lidí s částečným invalidním důchodem.
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ZAŘÍZENÍ  
NA ZPRACOVÁNÍ  
STAVEBNÍHO ODPADU 
A KOMPOSTÁRNA
NOSITEL:  
OTR, s.r.o., Ing. Miloslav Maňásek, ředitel 
KONTAKT: 
OTR, s.r.o., Masarykova 273,  
687 08 Buchlovice 
tel. 572 595 580 
otr@otr.cz 
www.otr.cz 
MÍSTO:  
region Uherskohradišťsko 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od poloviny 90. let 20. století

Historie �

Firma OTR, s.r.o., se  již od poloviny 90.  let 
20. století zabývá zpracováváním (tříděním, 
drcením)  stavebních  odpadů  nejrůznějšího 
druhu a následným prodejem vzniklých sta-
vebních recyklátů. Od roku 1995 firma také 
započala  s  odkládáním  biologicky  rozloži-
telného odpadu a uvedla do provozu kom-
postárnu v Buchlovicích, Křižné cesty.

Kompostárna  coby  zařízení  na  využívá-
ní  biologického  odpadu  byla  vybudována 
na  místě  bývalé  nevyhovující  skládky  od-
padu, která byla sanována. Od  r. 2002 zde 
zahájila provoz boxová kompostárna.

Popis �

Firma  OTR,  s.r.o.,  je  provozovatelem  čtyř 
stacionárních  zařízení  pro  sběr  a  využití 
stavebních  odpadů,  a  to  ve Starém Městě, 
Buchlovicích,  Uherském  Hradišti  a  Ostrož-
ské Nové Vsi,  a  také  jednoho  stacionárního 
zařízení pro sběr a zpracování biologicky roz-
ložitelných odpadů, kompostárny, v Buchlo-
vicích. Součástí firmy jsou dvě mobilní  linky 
na zpracování stavebních odpadů a výkopo-
vých zemin a mobilní  linka, drtič, pro  zpra-
cování dřevních odpadů. Firma zabezpečuje 
také provoz sběrného dvora pro mikroregion 
Buchlov.  K  recyklaci  jsou  přijímány  staveb-
ní  odpady  nejrůznějšího  charakteru:  beton, 
cihly,  keramika,  asfalt  bez  dehtu,  zemina 
a kameny a směsný stavební a demoliční od-
pad. Následným  tříděním a drcením vzniká 
stavební  recyklát,  deklarována  je  pak  hru-
bost  frakce a čistota,  tyto atributy ovlivňují 
možnosti jeho využití a cenu.

mailto://otr@otr.cz
www.otr.cz
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Ke  zpracování  kompostováním  jsou  přijí-
mány  dle  katalogu  následující  materiály: 
rostlinné tkáně, odpad z lesního hospodář-
ství, kal z praní, čištění, koupání, odstřeďo-
vání a ze separace, zemina z čištění a pra-
ní  řepy, odpady ze zpracování dřeva, kůra, 
výmět  z  recyklace  papíru,  surové  textilní 
vlákno  a  ostatní  přírodní  vláknitý  materi-
ál,  stabilizovaný  kal  z  čištění  komunálních 
odpadních  vod,  papírové,  lepenkové  nebo 
dřevěné  obaly,  dřevo,  organický  kuchyň-
ský  odpad,  shrabky  z  česlí,  písek  z  lapáků 
písku, obsah odlučovačů  tuků. Proces pře-
měny biologického odpadu v kompost pro-
bíhá v moderních boxech s nucenou aerací, 
vzduch je do nich tlačen i nasáván. Teplota 
v boxech do druhého dne obvykle vystoupí 
až na 65°C, při této teplotě pak fermentuje 
několik týdnů, což příznivě ovlivňuje kvalitu 
vzniklého  produktu,  semena  plevelů  ztrá-
cejí  schopnost  klíčit,  kompost  je  hygieni-
zován  a  zbaven  všech  mikrobiálních  rizik. 
Dle  užitých  vstupních  surovin  produkuje 
kompostárna v Buchlovicích dvě šarže kom-
postu, a to kompost tzv. rekultivační, vhod-
ný  na  úpravy  terénu  u  novostaveb  nebo 
pro výsadbu trávníků, a prvotřídní kompost, 
pro který jsou vstupními surovinami pouze 
rostlinné  zbytky,  tráva,  listí,  větve  stromů 
a velmi čisté dřevní zbytky, a který  je pro-
to vhodný pro výsadbu a vůbec veškeré za-
hradnické a zemědělské využití, má nesrov-
natelně  lepší  půdní  parametry  a  vlastnosti 
než komerčně vyráběné substráty založené 
výhradně na míchání rašeliny z dovozu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Zpětné využití velkého množství vznik- �
lých stavebních odpadů (betonové, ci-
helné, asfaltové); odpady se tak nadále 
nestávají zátěží pro životní prostředí; 
navíc výstupní produkt kompostárny 
v Buchlovicích lze objektivně hodnotit 
coby faktor příznivě ovlivňující množství 
živin v půdě, do níž je aplikován.

Ekonomické
Stavební odpady (betonové, cihelné, as- �
faltové) jsou zpracovávány na stavební 
recykláty, které jsou žádaným artiklem 
a opět nacházejí své uplatnění přede-
vším ve stavebnictví.
Kompost naproti tomu, i přes svůj  �
nesporný přínos při zúrodňování půdy, 
je zemědělci jako alternativní forma 
hnojení opomíjen, snad kvůli obtížnější 
aplikovatelnosti oproti průmyslovým 
minerálním hnojivům.
Vytvoření nových pracovních míst. �

Sociální
Člověk využívá odpadních materiálů,  �
uvědomuje si jejich kvalitu.
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OTROKOVICKÉ  
PAPÍRNY
NOSITEL:  
Otrokovické papírny, a.s. 
Kontakt:  

Otrokovické papírny, a.s.,  
tř. T. Bati č.p. 1657, 765 02  Otrokovice 
tel. 577 662 241 
odbyt@papirny.otrokovice.cz 
www.papirny.otrokovice.cz 
MÍSTO: 
Otrokovice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od 30. let 20. století

Historie �

Papírenský  závod  byl  v Otrokovicích  zalo-
žen ve 30. letech 20. století Tomášem Baťou 
jako součást jeho obuvnických závodů. Pa-
pírny pak  vyráběly  pod hlavičkou obuvnic-
kého impéria Svit.

Přelomovým  mezníkem  ve  vývoji  firmy 
se  stal  rok  1993,  kdy  byla  firma  privatizo-
vána  a  pod  názvem  Otrokovické  papírny 
začala figurovat na  trhu coby akciová spo-
lečnost.

Základní  devízou  firmy  se  stala  tradice 
a kvalita (zkušení pracovníci, nákup moder-
ních evropských technologií).

V říjnu roku 2000 obdržely Otrokovické pa-
pírny,  a.s.,  certifikát  jakosti  ISO  9001.  Fir-
ma  je  rovněž oprávněna užívat  ochrannou 
známku ECO ‑PACK a znak plné recyklova-
telnosti svých výrobků RESY.

Popis �

Otrokovické  papírny,  a.s.,  se  významným 
způsobem zapojily do systému zpracovávání 
tříděného odpadu a napomáhají tak k řeše-
ní  aktuálních  environmentálních  problémů 
s nedostatkem strategických výrobních suro-
vin, s jejich rostoucí cenou a také se zvětšují-
cím se objemem produkovaného odpadu.

Papírny  zpracovávají  sběrový  papír  na  pl-
nou  strojní  lepenku. V  současné době  jsou 
největším výrobcem této komodity v ČR.

Lepenka je využívána jako obalový materiál 
s výjimkou balení poživatin. Vyrábí se v ploš-
ných  hmotnostech  350–950  g/m2.  Dle  po-
žadavků  je možno dohodnout  její případné 
klížení,  škrobení a dodání v podobě kotou-
čů, archů nebo již v daném výrobku. Barevná 
škála vyráběné plné strojní lepenky je od bí-
lobílé po šedé, hnědé a zelené odstíny.

mailto://odbyt@papirny.otrokovice.cz
www.papirny.otrokovice.cz


N
ak

lá
dá

ní
 s

 o
dp

ad
y

97

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Zpracováváním sběrného papíru,  �
výsledného produktu procesu třídění 
odpadu, se firma významně podílí  
na řešení problémů s rostoucím  
množstvím produkovaných odpadů.
Šetrné zacházení s pouze pomalu obno- �
vitelnými zdroji.
Aktivní a efektivní propagace hesla  �
„Šetřete naše lesy!“
Oobaly jsou vyrobené z plné strojní le- �
penky opět 100 % recyklovatelné, tudíž 
šetrné k životnímu prostředí.

Ekonomické
Pro OP, a.s., úspora finančních   �
prostředků za nákup dražších  
surovin na výrobu lepenky.
Pro subjekty na opačném konci spotřeb- �
ního koloběhu představuje užívání plné 
strojní lepenky nulové náklady na její 
likvidaci, protože je plně recyklovatelná.
Vytvoření pracovních míst. �

Sociální
Zvyšování povědomosti občanů   �
v oblasti využívání odpadů.
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RECYKLACE  
A REGRANULACE 
PLASTOVÝCH  
ODPADŮ
NOSITEL:  
Remiva, s.r.o. 
KONTAKT: 
Remiva, s.r.o., areál Technoplast,  
Komenského 834, 768 11 Chropyně 
tel. 573 358 655 
info@remiva.cz 
www.remiva.cz 
MÍSTO:  
Chropyně 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 1998

Historie �

Roku 1998 vznikla společnost Remiva, s.r.o., 
jako 100% sesterská organizace společnosti 
Miroslav Vala – MARCUS.
2001  Zakoupení areálu pro výrobu v Kvasi-
cích, koupě prvního extrudéru pro regranu-
laci drtí a prášků.
2002/2003  Rozšíření  o  provoz  drcení  ma-
teriálu a koupě technologie pro drcení nad-
měrných  odpadů  (zařízení,  které  drtí  nad-
rozměrné velikosti plastů 80×80 cm – koláče, 
boule aj. – na menší kusy).
2005  Firma se definitivně přemístila do nově 
koupeného  a  rekonstruovaného  areálu 
v  Chropyni.  Byla  zakoupena  nová  techno-
logie  IV. generace Erema Recycling systém 
pro recyklaci fólií, textilu, vláken a drtí.
V  současné  době  zaměstnává  firma  Remi-
va,  s.r.o.,  21  pracovníků  a  zpracovává  více 
než 1 700 t regranulátů a drtí za rok, dalších 
300–500 t suroviny prodá.

Popis �

Celková  kapacita  je  2 500 t  regranulátu, 
800 t drtí a 300–500 t materiálu z obchodu. 
Momentální  skladové  a  výrobní  kryté  plo-
chy činí 31 000 m2.

Regranuláty vyrábí společnost na stroji, kte-
rý umožňuje naprosto dokonalé promíchání 
barviva, popř. stabilizátoru, či aromatických 
látek do regranulátu.

Pokud je granulát či drť mokrá, není to tech-
nologickou bariérou – provoz umožňuje ma-
teriál sušit.

Regranuláty
Regranulace  je  koncovým  stupněm mate-
riálové  recyklace.  Cena  regranulátu  je  vý-
razně nižší než cena originálního materiálu. 
Použití  regranulátu  znamená  výrazné  sní-
žení výrobních nákladů, proto je tento ma-
teriál  velmi  hojně  využíván  v  rozmanitých 
oborech plastikářské výroby. PE ‑regranulát 
se znovu používá jako vstupní materiál k vý-
robě  fólií  a  různých druhů pytlů  (například 
na  odpadky  nebo  sypké  materiály)  či  od-
padkových košů.

mailto://info@remiva.cz
www.remiva.cz
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Drtě
V roce 2003 nastartovala společnost provoz 
předdrtiče plastových koláčů  (boulí, přeto-
ků a velkorozměrových plastů v rozměrech 
80 × 80 × 20 cm). Tyto velké masy materiálu 
jsou schopni pomlít na velikost 3,5 cm.

Na  zakázku  předdrtí  materiály,  nebo  uve-
dou do stavu regranulátu dle výběru zákaz-
níka.

Plasty drtí na mlecích  linkách naší  i  zahra-
niční výroby. Hrubost drti si určuje sám zá-
kazník,  standardně  vyrábějí  ve  velikosti  4, 
6, 8, 10, 15, 30 mm. Veškeré drtě vyrobené 
Remivou jsou odkovené.

Plasty  sváží  Remiva  spedicemi  a  nákladní 
dopravou  z  celé ČR. Společnost  se  zabývá 
hlavně  recyklací  technologických  odpadů 
z  výroby  plastových  výrob.  Společnost  je 
schopna  recyklovat  nejen  velké  plastové 
díly,  ale  také  fólie,  textilie,  vatu,  prášek, 
špony  aj.  Veškeré  plastové  odpady  jsou 
vykupovány. Žádný z odpadů není zdarma 
a  žádné kilo materiálu,  které  je  recyklová-
no,  není  dotováno  ze  státních  fondů  či  ji-
ných  programů. Ceny  jednotlivých  surovin 
se pohybují od zhruba 5 až do 20 Kč/kg.

Většina odpadů z recyklace jde již na sklád-
ku. Převážně se jedná o opravdu znečištěné 
a  nevytříděné  plastové  materiály,  zbytek 
jsou klasické smetky ze země při úklidu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Využívání odpadních materiálů   �
nezhoršuje kvalitu životního prostředí.

Ekonomické
Výroba �  kvalitních materiálů  
z plastových odpadů, díky kterým  
jsou výrobky cenově výhodnější.
Rozšiřováním společnosti se vytvářejí  �
nová pracovní místa.

Sociální
Člověk si uvědomuje, že i z odpadů   �
mohou být vysoce kvalitní výrobky.



N
ak

lá
dá

ní
 s

 o
dp

ad
y

100

RECYKLACE PLASTŮ
NOSITEL PROJEKTU:  

JELÍNEK ‑TRADING, s.r.o. 
KONTAKT:  
JELÍNEK ‑TRADING, s.r.o.,  
Záramí 4432, 760 01 Zlín 
tel. 577 590 910 
zlin@jelinek ‑trading.cz 
www.jelinek ‑trading.cz |  
www.plastove ‑pytle.cz |  
www.potrubi.eu |  
www.kompostery.co.at |  
www.kompostery.sk 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 1991

Historie �

JELÍNEK ‑TRADING,  s.r.o.  je  firma  zabývající 
se  především  recyklací  plastových  odpadů 
a „vrací suroviny zpět do života“. Postupně 
budovala  vlastní  skladová  a  výrobní  stře-
diska  zařízená  pro  zpracování  plastových 
odpadů,  výrobu  plastových  výrobků  a  dal-
ší  doplňkové  činnosti. V  současné době  již 
převažuje výrobní činnost nad obchodní.

Po šestnácti letech existence se společnost 
stala jednou z největších recyklačních firem 
v České republice. V roce 2007 činil obrat cca 
500 mil. Kč, společnost má v současné době 
přes 150 zaměstnanců.

Popis �

Společnost  se  zabývá  výrobou  plastových 
materiálů  recyklací  plastových  odpadů. 
Především  je  to  regranulace  odpadního 
polypropylenu  (PP –  fólie,  tkaniny,  vlákna, 
kusy  aj.)  a  nízkohustotního  polyetylenu 
(LDPE  –  fólie,  struny,  kusy).  Používá  však 
i  další  vlastní  technologie,  jako  je  aglome-
race, drcení a mletí. Právě nyní zavádí úplně 
novou  technologii  kompaundace.  Zpraco-
vává i řadu dalších polymerních odpadů (vy-
sokohustotní  polyetylen,  PA ‑kusy,  struny, 
vlákna, PS ‑ a ABS ‑kusy, fólie, PC aj.).

Provozuje  vyfukovací  linku  na  výrobu 
LDPE ‑fólií z vlastního regranulátu (ve svém 
provozu v Křelově u Olomouce). LDPE ‑fólie 
se vyrábějí vyfukováním taveniny rozvětve-
ného vysokotlakého nízkohustotního polye-
tylenu – LDPE. Tyto fólie jsou nepropustné 
pro vodu a mají nízkou propustnost vodních 
par, což umožňuje jejich použití ve staveb-
nictví (parozábrany, fólie pod beton atd.).

LDPE ‑pytle
LDPE‑pytle  jsou  vyráběny  v  různých  bar-
vách  a  velikostech  z  recyklovaného mate-
riálu. Pytle jsou na roličce a jednotlivé kusy 
se  snadno  odtrhávají  v  místě  perforace. 
Na 1 roličce je 20 pytlů. Jsou vhodné na uklá-
dání odpadu  jak v  jednotlivých domácnos-
tech, tak i hromadně v městech a obcích.

mailto://zlin@jelinek-trading.cz
www.jelinek-trading.cz
www.plastove-pytle.cz
www.potrubi.eu
www.kompostery.co.at
www.kompostery.sk
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Kompostéry a kompostovací sila
Společnost vyrábí ve Vrbně pod Pradědem 
také  kompostéry  z  recyklovaného  plas-
tu  HDPE  –  lineárního  vysokohustotního 
nízkotlakého  polyetylenu.  Nádoba  kom-
postéru nemá dno (z důvodu volného styku 
s půdou a přístupu mikroorganismů, červů 
a žížal). Kompostér je opatřen víkem s otoč-
ným ventilem pro  regulaci  prostupu  vzdu-
chu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu 
a otvory  sloužícími  k provzdušňování. Dva 
„nové typy“ kompostérů jsou navíc opatře-
ny  větším  množstvím  ventilačních  otvorů 
pro lepší provzdušnění a víkem na pantech 
pro  snazší manipulaci. K  dispozici  je  infor-
mační leták o kompostování.

JELÍNEK ‑TRADING, s.r.o., dále vyrábí vstři-
kované plastové  výrobky,  v  kovovýrobě  to 
jsou magnetické  separátory  a  odprašovací 
zařízení.  Zastupuje  několik  západoevrop-
ských firem a pravidelně  již mnoho  let  vy-
stavuje na veletrzích v Brně i jinde.

Zabývá  se  obchodní  činností  s  prvotními 
i  druhotnými  plastovými  materiály  a  po-
skytuje  služby  akreditované  kalibrační  la-
boratoře.  Firma  sváží  plastový  odpad  jak 
z  tuzemska,  tak  ze  zahraničí  (Slovensko, 
Německo  atd.  dle  nabídky)  od  sběrových 
firem  (ASA,  SITA, MP  aj.)  či  přímo  od  vý-
robců za aktuální nákupní ceny (v závislosti 
na materiálu, formě, čistotě).

V provozech Křelov a Štípa  jsou přepraco-
vány plastové odpady na plastové suroviny 
vhodné  k  opětovnému  použití  v  plastikář-
ském  průmyslu.  Většinu  produkce  společ-
nost prodává zpracovatelům plastů, menší 
část  zpracovává  na  finální  výrobky  v  pro-
vozovně  Křelov  u  Olomouce  (LDPE ‑fólie) 
a  v  provoze Vrbno  pod  Pradědem  vstřiko-
váním (kompostéry a plastové díly). Odpad 
předává  tato  společnost  dalším  firmám, 
které mají k nakládání s těmito druhy odpa-
dů oprávnění. 

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Využití širokého spektra odpadů –   �
filosofie společnosti „vracíme suroviny 
zpět do života“.
Výroba kompostérů z recyklovaného  �
plastu, které slouží k dalšímu využívání 
bioodpadů.

Ekonomické
Tvorba nových pracovních příležitostí  �
rozrůstáním společnosti.
Regranulace, výroba pytlů na odpad  �
a kompostérů z odpadních plastů 
různých druhů – pomoc možnosti 
několikanásobně levnějšího nakládání 
s komunálním biodegradabilním odpa-
dem přímo v místě bydliště, než je např. 
výstavba společné kompostárny (mimo 
jiné se ušetří náklady za svoz a dopravu 
bioodpadu do kompostárny a hlavně 
odpadá doprava zatěžující životní  
prostředí).
Výhradně česká společnost. �

Sociální
Používání recyklovaných materiálů zvy- �
šuje obecné povědomí o možnostech 
využívání odpadu.
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RECYKLACE  
PLASTŮ
NOSITEL:  
Puruplast, a.s. 
KONTAKT: 
Kostelany nad Moravou 67,  
686 01 Uherské Hradiště 
tel. 572 542 577 
info@purus ‑kostelany.cz 
www.purus ‑kostelany.cz 
MÍSTO: 
Kostelany nad Moravou 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1998

Historie �

Plasty  tvoří  významnou  složku  odpadů.  Je-
jich  podíl,  zvláště  objemový,  zaznamenává 
v posledním desetiletí rapidní nárůst. Proble-
matikou plastových odpadů a  jeho využívá-
ním se zabývá společnost Puruplast, a.s., jež 
byla založena v roce 1998.

Popis �

Puruplast,  a.s.,  si  klade  za  cíl  sběr  plasto-
vých odpadů z domácností a firem a  jejich 
následnou  recyklaci.  Za  přísných  techno-
logických  podmínek  vznikají  z  plastových 
odpadů  druhotné  suroviny,  čímž  se  vra-
cejí odpady zpět do životního cyklu a šetří 
se přírodní  zdroje. Z  těchto  surovin  se ná-
sledně vyrábějí jak plastové polotovary, tak 
finální produkty.

Princip výroby  spočívá v  separaci nečistot, 
mletí, třídění, sušení, aglomeraci a regranu-
laci suroviny, instalovaná technologie zahr-
nuje také prostředky, jimiž je možné vstupní 
znečištěnou surovinu recyklovat s minimál-
ním množstvím výrobního odpadu.

Recyklací  plastových  odpadů  jsou  vyrá-
běny  regranuláty,  drtě,  plastové  produk-
ty  pro  stavebnictví,  zatravňovací  tvárnice 
a kompostéry.

Smyslem  společnosti  je  šetřit  životní  pro-
středí  pomocí  ekologického  zpracování 
plastových odpadů.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Eliminace odpadů vyvážených   �
na skládky a do spaloven.
Snížení ekologické zátěže životního  �
prostředí produkovanými odpady.
Úspora přírodních zdrojů. �

Ekonomické
Úspora finančních prostředků   �
díky znovuvyužití odpadu.
Vytvoření nových pracovních míst. �

Sociální
Zájem a snaha o zlepšení   �
stavu životního prostředí.

mailto://info@purus-kostelany.cz
www.purus-kostelany.cz
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
V OBCI STARÉ HUTĚ
NOSITEL:  
obec Staré Hutě 
KONTAKT: 
Obec Staré Hutě, Staré Hutě 70, 
686 01 Uherské Hradiště 
tel.: 573 902 530 
obstahu@quick.cz 
www.starehute.cz 
MÍSTO: 
Staré Hutě 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2003

Historie �

Zastupitelstvo obce v čele s panem staros-
tou  Radimem  Piknerem  si  bylo  již  od  za-
čátku  svého  funkčního  období  vědomo, 
že stávající pravidla ve hře o zmenšení obje-
mu produkovaného odpadu a naopak zvět-
šení objemu odpadu  tříděného a následně 
recyklovaného  jsou  nastavena  naprosto 
nemotivačně,  neekonomicky,  antienviron-
mentálně.

Ve  spolupráci  se Vzdělávacím  a  informač-
ním střediskem Bílé Karpaty  se zastupitel-
stvo pokusilo daný stav změnit.

V obci Staré Hutě, která má cca 140 obyva-
tel a leží na JV Moravě ve Chřibech, tak za-
čala od 1. 7. 2003 platit nová vyhláška, na je-
jímž základě byl zaveden zcela nový systém 
hospodaření s komunálním odpadem.

Počátky projektu nutně provázela nedůvě-
ra  obyvatel  obce,  kterou  se  však  podařilo 
eliminovat  zejména  rozsáhlou  informační 
kampaní. Ta  odůvodnila  občanům  nutnost 
výhledově  podstatně  zmenšit  objem  do-
mácnostmi  produkovaného  odpadu  a  se-
známila  je  s  principem  samotného  třídění 
odpadů  na  jednotlivé  složky.  Upozornila 
také na umístění samotných sběrných míst.

Znění vyhlášky si bylo možné přečíst na ve-
řejných  vývěsních  plochách.  Vzdělávací 
a informační středisko Bílé Karpaty sestavi-
lo  letáček „Malý odpadový rádce do každé 
domácnosti“, který byl distribuován na kaž-
dé číslo popisné v obci, včetně rekreačních 
objektů. Byla uspořádána beseda s občany 
na dané téma  odpady.

mailto://obstahu@quick.cz
www.starehute.cz
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Popis �

V obci Staré Hutě vstoupila 1.7.2003 v plat-
nost  přelomová  vyhláška  nově  upravující 
poměry  v  systému  hospodaření  s  odpady.
Pomocí  snížení  poplatků  za  odpady  v  pří-
padě, že subjekt prokazatelným způsobem 
produkované  odpady  řádně  třídí,  vyhláška 
motivuje k tomuto vůči životnímu prostředí 
přátelskému principu nakládání s nimi. Tří-
dění odpadů se tak stává pro občany nejen 
vizitkou jejich environmentální gramotnos-
ti,  ale  také  otázkou  ekonomického hospo-
daření v rámci rodinného rozpočtu.

V obci  funguje v současné době osm sběr-
ných míst, přičemž jedno sběrné místo tvoří 
čtyři  kontejnery  (sklo, papír, plast,  směsný 
odpad).  Zastupitelstvo  se  efektivním  roz-
místěním sběrných míst v obci snažilo, aby 
ani  pro  starší  občany  nebylo  třídění  odpa-
dů  stresovou  situací.  Nejdelší  docházková 
vzdálenost ke kontejnerům je proto 100 m. 
Jako  velmi  výhodné  se  ukázalo  umístění 
kontejnerů u obchodu a místního restaurač-
ního zařízení.

Technické  zajištění  svozu  odpadu  řeší 
smlouva s firmou OTR, a.s. Ta za úplatu obci 
pronajímá a vyváží  kontejnery. Do obecní-
ho rozpočtu se část nákladů vrací (cca 20 %) 
díky spolupráci s autorizovanou společností 
EKO ‑KOM, která vyplácí odměnu za množ-
ství vytříděného odpadu.

Po  čtyřech  letech  fungování  systému  lze 
konstatovat,  že  třídění  odpadu  se  v  obci 
stalo  samozřejmou  součástí  života  většiny 
občanů  i  běžným  tématem hovoru. Celko-
vé množství  komunálního  odpadu  nestou-
pá, naopak po kulminaci v roce 2005 došlo 
v  dalších  letech  k  významnému  poklesu. 
Daří  se  též  postupně  zvyšovat  podíl  vytří-
děných  složek.  Nárůst  je  patrný  zejména 
u plastů, a to z 980 kg v roce 2004 na 2 416 kg 
v  roce  2007.  Produkce  papíru  stagnuje 
na hodnotách kolem 2 800 kg za rok. U skla, 

které se obci netřídí na bílé a barevné, byl 
zaznamenán nepatrný pokles množství. Po-
těšující  je neustálý  růst podílu vytříděného 
odpadu  na  celkové  produkci,  který  vzros-
tl  z  24  %  v  roce  2003  na  38 %  hmotnosti 
v roce 2007.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Nakládání se stále se zvětšujícím  �
objemem produkovaného odpadu je 
celosvětově jeden z nejpalčivějších en-
vironmentálních problémů, jeho řešení 
i v podmínkách obce o 140 obyvatelích 
má svůj obrovský význam, slouží jako 
vzor pro ostatní.
Recyklace umožňuje znovuvyužití odpa- �
dů a zpomaluje tak zaplňování skládek.

Ekonomické
Obyvatelé obce jsou motivováni ke tří- �
dění odpadu snížením místního poplat-
ku za jeho odvoz.
Finanční odměny za třídění odpadu. �

Sociální 
Zviditelnění obce. �
Zvýšení pocitu odpovědnosti občanů. �

Financování    �

vlastní zdroje obce �

Partneři  �

Firma OTR a.s., která v obci sváží   �
veškerý odpad dle dohodnutého  
harmonogramu.
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VÝKUP KOVŮ,  
ZPRACOVÁNÍ NEBEZ-
PEČNÝCH ODPADŮ, 
LIKVIDACE AUTO‑ 
VRAKŮ, RECYKLACE  
PNEUMATIK
NOSITEL:  
Kovosteel, s.r.o. 
KONTAKT: 
Kovosteel, s.r.o, Brněnská 1372,  
686 03 Staré Město 
tel. 572 419 701 
kovosteel@kovosteel.cz 
www.kovosteel.cz 
MÍSTO: 
Staré Město 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1998

Historie �

Společnost Kovosteel, s.r.o. figuruje na trhu 
s odpady, především kovovými,  již bezmá-
la celé desetiletí. Byla založena v roce 1998 
ve  Starém  Městě  a  navazuje  na  dřívější 
podnikatelskou  činnost  majitelů.  V  prů-
běhu desetiletí  se  firma postupně  zařadila 
mezi přední  společnosti  zabývající  se  v ČR 
shromažďováním a zpracováváním odpadů 
včetně odpadů nebezpečných. Součástí  fi-
remní strategie se posléze stalo také vytvá-
ření vzdělávacích programů pro školy, a to 
na téma ekologie a odpadové hospodářství. 
Postupně  se  provozovny  rozšířily  i  do  dal-
ších měst: Staré Město, Hodonín, Veselí nad 
Moravou,  Strážnice,  Uherský  Brod.  Dceři-
nou společností se stala firma Sběrné suro-
viny Uherské Hradiště.

Popis �

Společnost se specializuje zejména na zpra-
cování nebezpečných odpadů, likvidaci au-
tovraků, výkup kovového šrotu a barevných 
kovů, na zpracování a prodej hutního a užit-
kového materiálu a nově  také na  recyklaci 
pneumatik. Firma se sítí provozoven a hlav-
ním  sídlem  ve Starém Městě  se  řadí mezi 
likvidační  firmy  s  nejširší  nabídkou  shro-
mažďovaných  a  zpracovávaných  odpadů 
v rámci celé ČR. Mezi podnikatelské aktivity 
společnosti  patří  také  svoz  odpadu.  Dále 
klientům nabízí pronájem sběrných nádob, 
kompletní poradenství v oblasti odpadové-
ho hospodářství a likvidaci technologických 
celků přímo v terénu.

Nedílnou součástí profesního záběru firmy 
jsou  ekologické  programy  organizované 
pro školy. „Vyhlídkovým vláčkem za ekolo-
gií“, to je název jednoho ekologického pro-
gramu, který formou exkurze přímo v hlavní 
provozovně firmy ve Starém Městě sezna-
muje žáky se skutečným světem zpracová-
ní  odpadu.  Před  jejich  očima  se  v  přímém 
přenosu  z  autovraků,  elektrošrotu  a  sepa-
rovaných  barevných  kovů  stává  hodnotná 
surovina,  kterou  lze  dále  využívat  a  šetřit 
tak  stále  se  zmenšující  zásoby nerostného 
bohatství na planetě. Cílem je seznámit děti 
s problematikou třídění odpadů a jejich ná-
sledným využitím.

mailto://kovosteel@kovosteel.cz
www.kovosteel.cz
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Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Společnost tříděním odpadu,   �
jeho dalším zpracováním na znovu 
použitelné suroviny a ekologickou 
likvidací odpadů nebezpečných pomáhá 
řešit globální environmentální problém 
se stále rostoucím objemem  
produkovaných odpadů.
Druhotné suroviny vzniklé zpracováním  �
sebraného a vytříděného odpadu pomá-
hají šetřit zásoby surovin nerostných.

Ekonomické
Ekonomice jako celku pomáhá šetřit  �
finanční prostředky za nákup drahých 
nerostných surovin, které lze ve výrobě 
nahradit surovinami druhotnými,  
vzniklými v procesu recyklace.

Sociální
Organizované výukové programy zvy- �
šují environmentální gramotnost žáků 
základních škol, seznamují je s proble-
matikou odpadového hospodářství, 
s důležitostí třídění odpadu, učí mladou 
generaci uvědomit si důsledky jejího 
chování vůči životnímu prostředí.
Environmentální vzdělávací projekty,  �
které navíc rezignovaly na formu mo-
notónních přednášek, mohou pomoci 
zvýšit zájem lidí o problémy odpadové-
ho hospodářství, dopadu stále se zvět-
šujícího objemu produkovaného odpadu 
na životní prostředí.
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ZPRACOVÁNÍ  
A RECYKLACE PLASTŮ
NOSITEL:  
NeOmA, s.r.o. 
KONTAKT: 
NeOmA, s.r.o., Komerční zóna 529,  
687 38 Nedakonice 
tel. 572 543 281, 
neoma@email.cz 
www.neoma.cz 
MÍSTO: 
Nedakonice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1991

Historie �

Společnost  NeOmA,  s.r.o.  byla  založena 
roku  1991  na  základě  snahy  využít  zkuše-
nosti  získané  několikaletým  působením 
v oblasti obalové technologie. Společnost si 
klade za cíl jednak zabezpečit širokou nabíd-
ku  netradičních  obalových materiálů,  jejich 
zpětný odběr a recyklaci, jednak poskytovat 
poradenství  týkající  se  výběru,  sběru  a  vy-
užití  plastů. V  roce 2004 byl  zahájen  výkup 
a zpracování plastů v komerční zóně v Neda-
konicích.

Popis �

NeOmA se specializuje na výrobu a zpraco-
vání  plastických  hmot  a  plastových  obalo-
vých materiálů. Nedílnou  součástí  činnosti 
společnosti je i zpětná bezezbytková recyk-
lace  odpadních  materiálů.  Společnost  vy-
rábí širokou škálu obalů z bublinkové fólie, 
antikorozního papíru, přířez fólií (fólie z níz-
ko ‑ a vysokohustotního polyetylenu) a dále 
modré bazénové bublinkové fólie a tatrafa-
novou vlnu k ochraně křehkého  zboží. Dle 
přání zákazníka lze zhotovit balicí nebo pro-
kládací přířez  libovolného rozměru či  jaký-
koli typ netradičního plastového obalu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Zpracování tříděného odpadu, pomáhá  �
řešit problém se stále se zvětšujícím 
objemem produkovaného odpadu.
Úspora nerostných surovin právě díky  �
využívání surovin druhotných.

Ekonomické
Úspora finančních prostředků   �
za nákup dražších surovin.
Vytvoření pracovních míst. �

Sociální
Poskytovaným poradenstvím napomá- �
há orientovat se v problematice odpa-
dového hospodářství (zaměření plasty) 
také široké veřejnosti.

mailto://neoma@email.cz
www.neoma.cz
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Zachování  
přírodního  
a kulturního  
dědictví
Jinde  v České  republice  nelze  najít  oblast, 
která by současně nabízela hory,  lázně, vi-
nařská  údolí,  pozůstatky  Velkomoravské 
říše,  řadu  církevních  památek  a  historicky 
cenných  staveb,  jakož  i  ojedinělý  příklad 
moderní  baťovské  funkcionalistické  archi-
tektury. K originalitě Zlínského kraje přispí-
vá  i  skutečnost,  že  se  zde  setkávají  tři  ná-
rodopisné celky: Haná a Slovácko s lidovou 
kulturou nížinného  typu a Valašsko –  etni-
kum horského typu.

Oblast Slovácka  se  táhne  od  Napajedel 
až k soutoku Moravy s Dyjí. Na jihu hraničí 
s  Rakouskem,  na  východě  se Slovenskem, 
na  severu  s  Hanou.  Z  národopisného  hle-
diska  se  Slovácko  rozděluje  na  Horňácko 
(horská oblast moravských Kopanic v okolí 
Starého  Hrozenkova),  luhačoviské  Zálesí 
(tvoří  přechod  mezi  Slováckem  a  Valaš-
skem) a Dolňácko (nížinatá oblast v Pomo-
raví). V rovinatém území je zřetelná souvis-
lost se starou rolnickou kulturou.

Označení Valašsko má svůj prapůvod v Ru-
munsku,  odkud  zde  žijící  Valaši  migrovali 
od 14. století Karpatským obloukem na zá-
pad a sever. Na severovýchodní Moravu při-
šli ze Slovenska a ze Slezska. Přinesli s sebou 
salašnickou tradici extenzivního pastevectví. 
Obyvatelstvo se muselo přizpůsobit novým 
značně  nepříznivým podmínkám  spojením 
tradic  s  hospodářským  využíváním  půdy. 
To krajině vtisklo charakteristickou podobu. 
Typickou roubenou architekturu  lze spatřit 
ve Valašském muzeu  v  přírodě  v  Rožnově 
pod Radhoštěm. V obživě se velmi zásadně 
uplatňovalo  plátenictví  a  vyšívačská  tradi-
ce, která už od začátku 19. století dosaho-
vala  špičkové  kvality.  Hlubokou  tradici má 
na  Valašsku  a  Slovácku  také  ovocnářství 
a pálenictví – především slivovice.
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Haná  se  vyznačuje  lidovou  kulturou  nížin-
ného  typu. Základními  vlastnostmi  staveb 
jsou  jednoduchost,  prosté  členění  ploch 
a střech a účelné  i užitkové rozmístění bu-
dov  kolem dvora. Charakteristické objekty 
této  kultury  se  nacházejí  v  Rymicích.  Jde 
o  chalupy  s  doškovými  střechami  a  o  rou-
bené domy omazané hlínou. Hanácký kroj 
v sobě snoubí malebnost s rázovitostí, sta-
robylost  s  bohatstvím  a  patří  k  jednomu 
z nejhonosnějším na Moravě.

Kroměřížsko se těší celosvětovému uznání 
díky  unikátnímu  stylu  Podzámecké  i  Květ-
né  zahrady  a  vznešenosti  arcibiskupského 
zámku. Právě výjimečnost těchto míst byla 
důvodem zapsání Kroměříže do Listiny svě-
tového dědictví UNESCO v roce 1998.

Uherskohradišťsko je  kraj“  slunce a  vína”. 
Je  to  však  také  území,  jehož  bohaté  dě-
jiny  připomíná  gotický  hrad  Buchlov,  ar-
chitektonický  komplex  barokního  zámku 
v Buchlovicích nebo poutní místo Velehrad, 
centrum  křesťanství,  spojené  s  příchodem 
slovanských  věrozvěstů  Cyrila  a  Metoděje 
na Moravu. Kulturu Velkomoravské říše, stá-
tu, který již v 9. století ovládal celou střední 
Evropu, dokládá expozice Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě.

Centrem  zlínského  okresu  i  celého  kraje 
je město Zlín.  Lokalita,  v  níž Tomáš  Baťa 
ve 20. a 30. letech 20. století realizoval svůj 
velkorysý  podnikatelský  plán,  je  dodnes 
magnetem  pro  obdivovatele  funkcionalis-
mu z celého světa. Pozastavují  se nad  jed-
noduchostí  a  nápaditostí  urbanistického 
řešení městské aglomerace, na němž se po-
depsali architekti Gahura, Corbusier, Kotěra 
a Karfík.

Lázně Luhačovice,  postavené  podle  pro-
jektu  Dušana  Jurkoviče  ve  svérázném  sty-
lu  lidové  secese,  lákají  ročně  na  dvacet 
tisíc  návštěvníků,  kteří  se  do  malebného 
městečka  rádi  vracejí  načerpat  síly  fyzické 
i duševní. Vzhledem k celé  řadě kulturních 
aktivit (divadlo, galerie, koncerty) i k přívě-
tivosti mnoha útulných kavárniček a restau-
rací  jsou Luhačovice vděčným cílem víken-
dových výletů pro spoustu lidí z nedalekého 
okolí.

zdroj informací: www.kr ‑zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz
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ARCHEOSKANZEN 
MODRÁ
NOSITEL:  
obec Modrá 
KONTAKT: 
obec Modrá, Modrá 170, 687 06 Velehrad 
tel. 572 571 180, 
modra@venkov.cz 
www.archeoskanzen.cz 
MÍSTO:  
Modrá 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2003

Historie �

V  katastru  obce  Modrá  se  nachází  jedno 
z  nejhodnotnějších  archeologických  nale-
zišť z období Velké Moravy. Pochopitelnou 
se tudíž jeví snaha realizovat ojedinělý pro-
jekt archeoskanzenu, který by měl pomoci 
při  popularizaci  právě  tohoto  archeologic-
kého dědictví.

Výstavba  archeoskanzenu  byla  započata 
v dubnu 2003 a rozdělena do dvou etap, při-
čemž dokončení druhé etapy bylo napláno-
váno na červen 2004. Termín předání stavby 
a otevření pro veřejnost se podařilo dodržet 
i přesto, že celý stavební proces byl více než 
náročný. Bylo zapotřebí skloubit standardní 
postupy využívané ve stavebnictví s  limity, 
které  s  sebou  nese  dispozice  archeologic-
kého naleziště. Prvořadou samozřejmě byla 
ochrana archeologických exponátů.

Stavby  se mimo  jiných  účastnili  zahraniční 
studenti  (Finsko,  Turecko,  Japonsko,  Nové 
Mexiko),  účastníci  mezinárodních  pracov-
ních  a  vzdělávacích  táborových  seminářů 
pořádaných Sdružením dobrovolných aktivit 
INEX.

Popis �

Archeoskanzen se nachází v katastru obce 
Modrá na místě původního velkomoravské-
ho  opevněného  sídliště  (9.  stol.). Tvoří  ho 
stavby,  jejichž  do  země  zahloubené  části 
mají své předobrazy v reálných archeologic-
kých  objektech. Části  nadzemní mají  cha-
rakter  vskutku  zdařilých,  ač  hypotetických 
rekonstrukcí,  které  však  byly  realizovány 
na podkladě skutečných nálezů.

Návštěvník  vstupuje  do  areálu  skanzenu 
branou  v  mohutné  palisádě,  jejímž  ne-
přehlédnutelným  atributem  je  obranné 
dvouvěží. Areál  je  přehledně  členěn  na  tři 
základní  celky,  a  to  sídlištně ‑hospodářský, 
mocenský, řemeslnický. Celek církevní s ná-
rodní kulturní památkou obce Modrá, kos-
telem sv.  Jana  (vyhledávané místo pro ko-
nání  svatebních obřadů),  se nachází mimo 
opevnění.  Neopomenutelnou  součástí  ar-
cheoskanzenu je také rybářská bašta.

mailto://modra@venkov.cz
www.archeoskanzen.cz
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Charakteristiku  tohoto  kulturně ‑společen‑
ského projektu však nelze uzavřít pouze sta-
tickým výčtem staveb a expozic archeologic-
kých  nálezů. Tím  nejdůležitějším  a  vskutku 
ojedinělým a následování hodným počinem 
je  široká  nabídka  akcí,  kulturních  a  vzdělá-
vacích  programů,  jež  pomohla  místu  opět 
se nadechnout. Díky setkávání lidí, kteří za-
koušejí radosti i strasti dávných obyvatel, vy-
hýbají se volně se pasoucím ovcím a kozám, 
se  z  pouhé  skupiny dřevěných  staveb  stalo 
opět živé (velko) moravské sídliště.

V  hlavní  sezoně má  tedy  návštěvník mož-
nost  zúčastnit  se  nejrůznějších  dobových 
slavností,  trhů.  Může  si  vyzkoušet  dávná, 
a dnes již často zapomenutá řemesla. Zajiš-
těno je také občerstvení. Suvenýry, tradiční 
výrobky  a  informační  materiály  je  možno 
zakoupit v informačním centru.

V  bezprostřední  blízkosti  archeoskanzenu 
stále  probíhá  archeologický  výzkum,  ná-
vštěvníkům se tak nabízí jedinečná možnost 
konfrontace jejich představ o práci archeo-
logů s reálným stavem.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Inspirativní „živá“ prezentace archeolo- �
gických nálezů přímo v plenéru.
Zachování kulturního, architektonické- �
ho, řemeslného dědictví Velké Moravy.
Možnost pokračovat po návštěvě   �
archeoskanzenu naučnými stezkami 
Fauna a flóra Chřibů a Modřansko, které 
seznámí návštěvníky s přírodou, kraji-
nou a kulturním dědictvím kolem obce 
Modrá.

Ekonomické
Zatraktivnění lokality z hlediska cestov- �
ního ruchu.
Podpora drobného podnikání v oblasti  �
řemesel a služeb.

Sociální
Archeoskanzen nabízí jedinečnou mož- �
nost aktivně trávit volný čas, účastnit 
se života velkomoravského sídliště; lépe 
pak budeme hledat vztah k historii, úctu 
ke svým kořenům, k tradicím; pouze to, 
co poznáme, k čemu nalezneme vztah, 
můžeme chránit a dále rozvíjet.

Financování �

Evropská unie – SAPARD �
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo  �
pro místní rozvoj – fond LEADER

Partneři �

Krajský úřad Zlín �
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit  �
Bílých Karpat
Mikroregion Buchlov �
Středisko experimentální archeologie  �
Villa Nova, Uhřínov
Staveko, s.r.o. �
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FESTIVAL ČESNEKU 
NA ZÁMKU  
V BUCHLOVICÍCH
NOSITEL: 
Folklorní agentura Buchlov,  
Státní ústav památkové péče Praha,  
Správa státního hradu Buchlov,  
státního zámku Buchlovice 
KONTAKT: 
Folklorní agentura Buchlov,  
Rechtorka 544, 687 08 Buchlovice 
Ing. Miloslav Hrdý 
tel. 577 143 358 
miloslav.hrdy@quick.cz 
MÍSTO: 
Buchlovice 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2001

Historie �

Myšlenka  iniciovat  monotematicky  zamě-
řený  festival,  který  by  pomohl  představit 
z  pohledu  cestovního  ruchu  velmi  inspira-
tivní  lokalitu Chřibů  jako místo plné poho-
dy,  zdraví,  dobrého  jídla,  pití,  milých  lidí 
se  smyslem  pro  humor,  citem  pro  tradice 
a  kulturní  dědictví,  se  zrodila  již  na počát-
ku  21.  století.  Poprvé  byl  svátek  česneku 
pro  celou  rodinu na zámku,  v  jeho výstav-
ních prostorách a v zámecké zahradě pořá-
dán v roce 2001. Spolupráci na přípravě této 
kulturně ‑společenské akce uzavřely institu-
ce: Folklorní agentura Buchlov, Státní ústav 
památkové péče Praha, Správa SH Buchlov 
a SZ Buchlovice.

Popis �

Stalo  se  již  tradicí,  že na přelomu července 
a srpna voní areál Státního zámku Buchlovi-
ce po česneku. Scházejí se zde nejen milovní-
ci rostliny Allium, ale především ctitelé dob-
ré  zábavy,  chutných  pokrmů  a  lahodných 
moků.  A  samozřejmě  tradic  všeho  druhu. 
Tento  česnekový,  knoblauchový,  garlicový 
svátek mohou  považovat  za  svůj  i  zastánci 
tradičního  pěstování  vysoce  kvalitního  čes-
neku na Uherskobrodsku (producenti, zpra-
covatelé, konzumenti), i stoupenci tradičních 
řemesel, zvyků, lidových písní a tanců, diva-
dla,  i  gurmáni  horující  pro  tradiční  českou 
kuchyni, i výtvarníci, „čichači“, vědci, i plivání 
ovládající sportovci, ba i (a hlavně) lidé těšící 
se z prostého setkávání, kteří dají přednost 
aktivně, sjednoceně (co se dechu týče tak ur-
čitě) a v dobré náladě strávenému dni před 
pobytem třeba u televizní obrazovky.

mailto://miloslav.hrdy@quick.cz
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Akce  je  koncipována  jako  kaleidoskopický 
den pro celou rodinu, v němž se z jednotli-
vých střípků zábavy, poučení a občerstvení 
(na těle i na duchu) organizátorům podařilo 
seskládat neotřele hravý, rozmanitý, vesele 
barevný a nezaměnitelně vonící obraz. Ne-
přeberné množství soutěží a her (namátkou 
vyberme např.: Mistrovství České republiky 
v plivání česneku na dálku, výtvarná soutěž 
„Všechno je na něco, ale česnek je na všech-
no aneb Nadešel česnekový věk!“, Soutěž či-
chačů, Soutěž o nejhmotnější česnek, Sou-
těž o nejzvláštnější česnek, Česnekový běh 
zámeckým  parkem,  Šachové  [česnekové] 
utkání Boršice versus zbytek světa,  soutěž 
„O  nejsmradlavější  dítě“,  soutěž  „Loupač 
ČR“,  soutěž  pro  ženy  a  dívky  „O  nejkrás-
nější  slovácký  typ“ a další)  evokuje  v mys-
lích dětí  i dospělých pocit pohody a dobré 
nálady. Organizátoři dbají úzkostlivě na to, 
aby se  festival nestal  rutinou, a  tak kromě 
soutěží – evergreenů zařazují během násle-
dujících ročníků soutěže nové a nové. Jejich 
fantazie se zdá nevyčerpatelná.

Nedílnou  součástí  festivalu  je  také  „košt 
česneku“  (který  nemá  ve  světě  srovnání  – 
tradičně  prezentováno  kolem  25  odrůd  – 
možno též zakoupit sadbu), přípitek česne-
kovým  zákysem  a  pálenkou  a  konzumace 
nejroztodivnějších  kulinářských  specialit 
včetně originální zmrzliny (společným jme-
novatelem je česnek).

Buchlovická  propagace  česneku  probíhá 
ruku v  ruce  s  lidovou hudbou  (hrají  kapely 
místně  příslušné  do  oblastí  produkce  čes-
neku  a  navíc  sami  návštěvníci  vytvoří  tzv. 
Příležitostný česnekový sbor), tancem a di-
vadelní produkcí. Návštěvníky vyhledávaný 
je také jarmark lidových tvůrců (např. vázání 
věnců,  copů z  česneku…) a  cyklus předná-
šek pro odbornou i laickou veřejnost.

Pro nositele  příjmení Česnek  (‑ová), Garlík 
(‑ová), Knobloch  (‑ová) nebo anglicky Gar-
lic, německy Knoblauch garantují pořadate-
lé vstup na akci zdarma.



Z
ac

ho
vá

ní
 p

ří
ro

dn
íh

o 
a 

ku
lt

ur
ní

ho
 d

ěd
ic

tv
í

114

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Podpora tradičního pěstitelství česneku,  �
které obohacuje různost plodin pěsto-
vaných na polích.
Významná pomoc při zachování široké  �
škály odrůd česneku, který je tradiční 
plodinou v dané lokalitě.

Ekonomické
Podpora drobného podnikání (pěstitel- �
ství, řemesla, služby) v regionu.
Zatraktivnění lokality z pohledu cestov- �
ního ruchu.
Výtěžek ze vstupného je využit na dal- �
ší akce popularizačního charakteru 
(např. Najdi si svého vinaře – podpora 
produkce vinařů z oblasti Slovácka),  
vydavatelské počiny (zpěvníky,  
medailony zpěváků atd.).

Sociální
„Oživení“ prostor SZ Buchlovice, zámek  �
přestává být pouhou omítnutou expozi-
cí minulosti, ale dýchá spolu s návštěv-
níky sjednoceným česnekovým dechem.
Snaha o zachování kulturně‑ �
‑společenského dědictví lokality.
Mimořádná příležitost, jak ukázat lidem,  �
že i dnešní uspěchanou dobu mohou 
intenzivně provonět a i jinak obohatit 
krajové tradice, že vskutku má smysl si 
je hýčkat, ochraňovat a dále rozvíjet.
Neocenitelnou je akce také pro svůj  �
hravý duch, pro mnoho dospělých je 
jednou ze vzácných chvil v roce, kdy si 
hrají, smějí se a spolu se svými dětmi 
dokáží zapomenout na monotónní reali-
tu svých všedních dní.

Financování �

Folklorní agentura Buchlov �
dar městyse Buchlovice �

Partneři �

mediální:  �
Dobrý den s Kurýrem 
Slovácké noviny 
Infoservis Zlín 
časopis Zahrádkář 
Český rozhlas Brno
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AKTIVITY  
KNIHOVNY  
KROMĚŘÍŽSKA
NOSITEL:  
Knihovna Kroměřížska –  
příspěvková organizace 
KONTAKT: 
Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž 
tel. 573 503 173 
fax 573 337 216 
knihovna@knihkm.cz 
www.knihkm.cz 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od roku 2002

Historie �

Knihovna Kroměřížska se může pyšnit více 
než stoletou tradicí. Byla založena 17. úno-
ra  1897  a  již  od  prvopočátků  byla  počítá-
na  mezi  nejvýznamnější  kulturní  instituce 
města Kroměříž. Její působení napomáhalo 
a napomáhá rozvoji kulturních a společen-
ských aktivit města Kroměříže, zámku Kro-
měříž a jeho zahrad (které jsou památkami 
UNESCO) a celého regionu.

Knihovna  prošla  od  svého  vzniku  mnoha 
strukturními, organizačními i jinými změna-
mi. V současné době jako Knihovna Kromě-
řížska – příspěvková organizace tvoří mimo 
jiné významný článek evropské  informační 
sítě  Eurodesk.  Tato  spolupráce  se  datuje 
od roku 2007 a její hlavní náplní je výměna 
informací  mezi  jednotlivými  regionálními 
partnery  české  národní  skupiny  Eurodesk 
a  dalšími  subjekty  sítě  Eurodesk  v  zemích 
Evropské unie. Vyhledávané a poskytované 
informace  jsou  určeny  především  pro  stu-
denty středních a vysokých škol, resp. mlá-
dež a dospělé do 30 let věku.

Popis �

Knihovna Kroměřížska – příspěvková orga-
nizace je komplexně koncipovaná instituce, 
která  kromě  klasických  knihovnických  slu-
žeb poskytuje  speciální  informační a pora-
denský servis zaměřený především na nezis-
kový sektor. Knihovna aktivně spolupracuje 
s řadou významných institucí ve městě, kra-
ji a prostřednictvím napojení na evropskou 
informační síť Eurodesk v podstatě i v rámci 
celé Evropské unie. Informace poskytované 
klientům proto mohou být vskutku aktuální, 
adresné a mohou tak pomoci vyřešit mnohé 
problémy, s nimiž se občané setkávají.

Knihovna  se  také  každoročně  zapojuje 
do  projektů,  které  umožňují  rozšiřování 
nabídky jejích služeb. Zajišťuje všem obča-
nům rovný přístup k informacím, kulturním 
a  vzdělávacím  aktivitám. Od  roku  2002  to 
byly například projekty:

Internet pro zdravotně znevýhodněné
Realizace: 11/2004–01/2005

Projekt vznikl ve spolupráci se základní orga-
nizací Sdružení zdravotně znevýhodněných 
v Kroměříži. Jeho primárním cílem byla so-
ciální integrace zdravotně znevýhodněných 
spoluobčanů do společnosti. Projekt finanč-
ně podpořila Knihovna Kroměřížska.

Centrum  
celoživotního učení (EU ‑ESF)
Realizace: 09/2005–08/2007

Formou  vzdělávacích  modulů  se  projekt 
pokusil  řešit především situaci občanů hle-
dajících  na  trhu  práce  nové  zaměstnání. 
Rozšířením vzdělání se zvýšila možnost  je-
jich sociální integrace. Podpořeno bylo 625 
nezaměstnaných.  Projekt  byl  financován 
ze státního rozpočtu a z Evropského sociál-
ního fondu.

mailto://knihovna@knihkm.cz
www.knihkm.cz


Z
ac

ho
vá

ní
 p

ří
ro

dn
íh

o 
a 

ku
lt

ur
ní

ho
 d

ěd
ic

tv
í

116

Neziskové organizace na cestě do EU
Realizace: 06/2003–05/2005

Cílem asistenčního programu nadace Open 
Fund Society v Praze pro vybraných 16 ne-
vládních neziskových organizací a nezisko-
vých organizací bylo naučit se psaní projek-
tů,  které  budou  podány  do  strukturálních 
fondů  EU.  Knihovna  zpracovávala  projekt, 
který  byl  zaměřen  na  počítačové  a  infor-
mační vzdělávání cílových skupin u dospě-
lých  a  zlepšení  jejich  sociální  integrace. 
Projekt byl finančně podpořen nadací Open 
Fund Society v Praze.

CALIMERA
Realizace: 12/2002–5/2005

Mezinárodní projekt byl zaměřen na pamě-
ťové  instituce  – muzea,  archivy  a  knihovny 
a jejich vzájemnou spolupráci zejména na lo-
kální úrovni. Projekt měl především poskyt-
nout  informace o těchto  institucích v  rámci 
jednotlivých  členských  států,  o  úrovni  vyu-
žívání  nových  technologií  např.  při  digitali-
zaci  vzácných  dokumentů. Cílem  bylo  tyto 
společné  aktivity  koordinovat,  poskytovat 
v tomto směru informace a zároveň uchovat 
kulturní dědictví. Výstupem byl tištěný sou-
hrn doporučení, který je přeložen do jazyků 
členských  států. Knihovna  se  stala  v  tomto 
projektu národním koordinátorem pro Čes-
kou  republiku.  Mezinárodní  projekt  byl  fi-
nančně podpořen Evropskou komisí EU.

Internet pro nezaměstnané
Realizace: 03–05/2005

Pilotní  projekt  vznikl  z  iniciativy  knihovny 
a ve spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži. 
Cílová skupina vybraných nezaměstnaných 
staršího  věku  získala  potřebné  vědomosti 
a  znalosti  o  využití  internetu  při  vyhledá-
vání  informací  o  pracovních  příležitostech 
a komunikaci  s úřady práce  i mimo  region 
Kroměřížska. Účastníci se zapojovali do akcí 
knihovny, získali nové sociální kontakty, a to 
jim pomohlo k  integraci do společenského 
života. Na základě analýzy zkušeností z to-
hoto  projektu  se  plánuje  rozšíření  aktivit 
knihovny  s  pomocí  využití  strukturálních 
fondů EU. Projekt byl inspirován projektem 
Neziskové organizace na cestě do EU, kte-
rý byl podpořen nadací Open Society Fund 
v Praze. Projekt byl finančně podpořen Kni-
hovnou Kroměřížska.

Den dětem
Realizace: každoročně

Název  projektu  rozhodně  nemá  evokovat 
představu,  že  se  knihovna  věnuje  dětem 
pouze  jeden den  v  roce.  Jeho  cílem  je  pů-
sobit na mladou generaci vhodnou formou, 
např. kvízy,  soutěžemi a hrami  se zaměře-
ním na  různá aktuální  témata – EU, multi-
kulturní vztahy, kulturní a přírodní dědictví 
regionu, ekologie apod. Od r. 2005 se  tato 
akce stala součástí rozpočtu knihovny. Není 
vykazována  jako  samostatný  projekt.  Pro-
jekt byl podpořen městem Kroměříž.
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Plastoviny
Realizace: každoročně

Projekt je pořádán Knihovnou Kroměřížska 
ve spolupráci s ekocentrem Planorbis v Kro-
měříži. Má  již  několikaletou  tradici  a  vždy 
přiláká  do  prostor  knihovny  mnoho  ma-
lých zvídavých návštěvníků. Dvakrát ročně, 
na jaře u příležitosti Dne Země a na podzim 
ke  Dni  zvířat  jsou  zváni  do  knihovny  žáci 
mateřských  škol  (i  speciálních)  a  školních 
družin v Kroměříži k účasti v soutěži Plasto-
viny. Soutěžní družstva plní úkoly tematicky 
spojené s ochranou přírody a krajiny, např. 
poznej a chraň, uklízíme přírodu, péče o zví-
řata.

Partnerství pro novou strategii  
Zlínského kraje (EU ‑OPRLZ)
Realizace: 09/2006–06/2007
Cílem projektu bylo formou vzdělávání urče-
ného pro neziskový sektor zvýšit absorpční 
kapacitu  při  čerpání  finančních  prostředků 
z  fondů EU. Knihovna byla v průběhu pro-
jektu  partnerem  Zlínského  kraje.  Projekt 
byl spolufinancován z prostředků SROP 3.3.

Mezi subjekty neziskového sektoru partici-
pující na projektu patřily neziskové organi-
zace všech typů, tzn. neziskové organizace 
(NO)  typu  příspěvkových  organizací,  jako 
jsou  muzea,  knihovny,  školy  apod.,  a  ne-
vládní neziskové organizace (NNO) typu ob-
čanských sdružení, které se utvářejí na zá-
kladě dobrovolného sdružování občanů dle 
jejich zájmů, aktivit atd.

Knihovna  Kroměřížska  otevřela  své  dveře 
dalším  aktivitám  podporujícím  snahy  o  co 
největší  míru  propagace  environmentál-
ních  aktivit.  Navázala  spolupráci  s  organi-
zací Ekocentrum Planorbis, která mimojiné 
v  prostorách  knihovny  pořádá  nejrůznější 
přednášky,  besedy  a  výstavy  s  tematikou 
přírody, společnosti a jejího dále udržitelné-
ho rozvoje.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální 
Aktivní snaha o zvyšování environmen- �
tální gramotnosti občanů; velký význam 
má výchova a osvěta v oblasti ochrany 
přírody a krajiny zaměřená na různé 
věkové i sociální skupiny.

Ekonomické 
Participují na nich jak klienti, kteří  �
se účastní nejrůznějších pořádaných 
projektů, tak sama knihovna, jíž rozši-
řování nabízených služeb a jejich hojné 
využívání občany umožňuje služby 
neustále zkvalitňovat a vytvářet ve své 
struktuře nová pracovní místa.
Účast na vzdělávacích modulech  �
s sebou přináší větší šanci pro občany 
na trhu práce. 
Díky spolupráci s evropským infor- �
mačním systémem Eurodesk dochází 
ke zviditelnění regionu, k jeho propaga-
ci a sekundárně k podpoře turistického 
ruchu, ten s sebou nese možnosti  
zvýšení zaměstnanosti v terciární  
sféře služeb.

Sociální 
Environmentální projekty pořádané  �
pro všechny věkové kategorie pomá-
hají budovat vztah občanů k přírodním 
a kulturním hodnotám regionu Kromě-
řížsko a nejen jeho.
Pomoc občanům zdravotně a sociálně  �
znevýhodněným, která jim umožňuje 
smysluplně se zapojit do života společ-
nosti, je příkladnou ukázkou sociálně 
integračních snah.
Podpora celoživotního vzdělávání ob- �
čanů představuje bezesporu možnost, 
jak dopomoci k permanentnímu rozši-
řování obzorů, usnadnění cesty k získání 
nového zaměstnání a samozřejmě také 
k uchování si duševní svěžesti  
i ve vyšším věku.
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PASEKÁŘSKÁ STEZKA
NOSITEL:  
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek 
KONTAKT: 
tř. T. Bati 4091, 760 01 Zlín  
tel. 577 636 314 
eko4listek@seznam.cz 
www.eko4listek.cz 
MÍSTO: 
Přírodní park Želechovické paseky 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2004

Historie �

S myšlenkou vytvořit naučnou stezku, kte-
rá by umožnila pěším turistům poznat výji-
mečná zákoutí přírody v těsném sousedství 
krajského  města  a  místní  přirozený  pase-
kářský  ráz  krajiny,  přišlo  v  roce  2004  Eko-
centrum Čtyřlístek.

V následujícím roce 2005 se ochránci příro-
dy  dohodli  na  konkrétní  podobě  realizace 
projektu  s  Magistrátem  města  Zlína.  Ten 
na základě jednání rozhodl financovat vznik 
naučného okruhu. Z rozpočtu bylo uvolně-
no 170 000 Kč.

Došlo k vyznačení zhruba 6,5 km dlouhého 
jednosměrného okruhu, který si klade za cíl 
seznámit  návštěvníky  s  výjimečností  zdej-
šího  krajinného  biotopu,  ať  už  po  stránce 
krajinného  rázu,  přítomné  fauny,  flóry,  či 
po stránce patrného vlivu člověka, který ráz 
lokality  již od 15. století prokazatelně spo-
luvytvářel.

Kromě úvodní informační tabule bylo v rám-
ci  naučné  stezky nainstalováno  také  sedm 
dřevěných informačních tabulí z dílny luha-
čovického řezbáře p. Zdeňka Škváry.

Naučná  stezka  byla  otevřena  na  počát-
ku  června  roku  2006  a  prochází  Přírodním 
parkem  Želechovické  paseky  (vyhlášen 
r.  2001  Magistrátem  města  Zlín,  rozloha 
1 047,9 ha).

mailto://eko4listek@seznam.cz
www.eko4listek.cz
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Popis �

Pasekářská stezka  je koncipována  jako  jed-
nosměrný  naučný  okruh  o  délce  6,5 km 
se  sedmi  zastaveními,  která  jsou  věnována 
fenoménům  dané  lokality:  ovocným  stro-
mům, chovu domácích zvířat, léčivým rostli-
nám, obojživelníkům, hmyzu, ptákům, lesu.

Stezka je vedena převážně po lesních a pol-
ních cestách.

Po  zelené  pásové  značce  procházejí  ná-
vštěvníci unikátním územím, jehož krajinný 
charakter po staletí utvářela součinnost člo-
věka s přírodou. V kopcovitém terénu se tu 
střídají  lesy  s  loukami  a  pastvinami,  ovoc-
nými sady, solitérními dřevinami. Jako dro-
benka na nefalšovaném valašském „frgálu“ 
jsou tu pak rozeseta lidská obydlí.

Krom neopakovatelného  zážitku  ze  setká-
ní  se  vskutku  inspirativní  krajinou má  pěší 
turista možnost  obdivovat  bezpočet  chrá-
něných a ohrožených druhů zvířat a rostlin, 
např.  mloka  skvrnitého,  více  než  šedesát 
druhů ptáků (čáp bílý, jestřáb lesní, krahujec 
obecný aj.), z  rostlin pak  lýkovec  jedovatý, 
okrotici  bílou,  lilii  zlatohlávek,  modřenec 
chocholatý.

Neotřelou  možností,  jak  předat  návštěv-
níkům  zajímavé  informace  o  lokalitě,  již 
stezka mapuje,  jsou pracovní  listy,  které  si 
je  možno  vyzvednout  v  Ekoporadně  ve  II. 
budově  Městského  divadla  ve  Zlíně  nebo 
v Městském informačním a turistickém stře-
disku na zlínské radnici.

Pasekářská  stezka  je  přístupná  z  konečné 
stanice autobusu MHD Zlín č. 31 v Jarosla-
vicích.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Ochrana krajinného rázu lokality, který  �
reprezentuje typickou „pasekářskou“ 
mozaiku lesů, luk, pastvin, ovocných 
sadů, solitérních dřevin  
a ostrůvků osídlení.
Ochrana ohrožených druhů rostlin   �
a živočichů.

Ekonomické
Zatraktivnění lokality z pohledu měk- �
kého turistického ruchu a s ním spojená 
podpora podnikání v oboru služeb.

Sociální
Seznámení veřejnosti s dědictvím,   �
jež nám zanechala minulá staletí.
Vytvoření si vztahu ke krajině jako  �
ke svědkovi naší minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti.
Nabídka k zamyšlení nad hodnotami,  �
které nelze měřit penězi, jež ale pro vý-
voj lidstva i jedince, lidské osobnosti, 
mají neoddiskutovatelný význam, 
např. péče o někoho, o něco, osvojení 
si moudrosti a zkušenosti předchozích 
pokolení, dodržování jistého řádu,  
který zaručuje symbiotické soužití  
člověka a přírody.

Financování �

Magistrát města Zlína �

Partneři �

Magistrát města Zlína �
Klub českých turistů �
Zdeněk Škvára – řezbář �
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POZEMKOVÝ SPOLEK 
ČERTORYJE
NOSITEL:  
ZO ČSOP Bílé Karpaty

KONTAKT:  
ZO ČSOP Bílé Karpaty,  
Bartolomějské náměstí 47,  
698 01 Veselí nad Moravou 
RNDr. Ivana Jongepierová,  
tel. 518 324 792 
csop@bilekarpaty.cz 
www.bilekarpaty.cz/csop 
MÍSTO: 
Bílé Karpaty (popisované území  
již nepatří do Zlínského kraje) 
ČASOVÝ RÁMEC: 
zahájení údržby NPR Čertoryje v roce 1986, 
založení sadu v NPR Zahrady pod Hájem 
v roce 1991, vznik pozemkového spolku 
v roce 1997

Národní  přírodní  rezervace  (NPR) Čertory-
je  je  jedním  z  nejcennějších  území  Bílých 
Karpat.  I  s  ochranným  pásmem  se  rozklá-
dá na ploše 695 ha v katastrálních územích 
Hrubá  Vrbka,  Kněždub  a  Tvarožná  Lhota, 
v  nadmořské  výšce  320–584 m.  Rozsáhlé 
květnaté louky s rozptýlenými duby, lipami 
a břeky vytvářejí dojem anglického parku.

Smyslem pozemkového  spolku  je  ochrana 
a  obnova  kulturního  a  přírodního  bohat-
ství ČR prostřednictvím nabývání a výkonu 
vlastnických práv  k  pozemkům,  které  jsou 
významné z kulturního nebo přírodovědné-
ho hlediska.

Součástí Pozemkového spolku Čertoryje  je 
i plocha genofondového sadu v NPR Zahra-
dy pod Hájem.

Historie �

V roce 1986 začaly první snahy ZO ČSOP Bílé 
Karpaty o údržbu tohoto území. Za pomoci 
brigádníků  byly  likvidovány  náletové  dřevi-
ny a na uvolněných plochách bylo obnoveno 
pravidelné kosení. Během patnácti let se tak-
to podařilo zrestaurovat více než 40 ha květ-
natých  luk. V  roce  1997  převzala ZO ČSOP 
Bílé Karpaty veškerá uživatelská práva na ce-
lou výměru NPR (včetně ochranného pásma) 
a  zavázala  se  garantovat  komplexní  péči 
o toto území. Postupně tato organizace uza-
vírá smlouvy s jednotlivými vlastníky pozem-
ků v  rámci pozemkového  spolku. Současně 
jsou  od  zájemců  (prostřednictvím  Správy 
CHKO  Bílé  Karpaty)  parcely  vykupovány 
do Fondu chráněných území.

V  roce  2004  došlo  k  zásadním  změnám 
ve financování údržby NPR Čertoryje. Pře-
staly být  čerpány  zdroje  ze SFŽP na  celou 
plochu NPR a ochranného pásma a údržba 
začala být hrazena z dotací MŽP a MZe. Po-
zemky v ochranném pásmu v k.ú. Tvarožná 
Lhota a Hrubá Vrbka, které nebyly vykoupe-
ny do Fondu chráněných území nebo které 
neměla  organizace ZO ČSOP Bílé  Karpaty 
v přímém pronájmu od vlastníků pozemků, 
byly vráceny zemědělským subjektům.

Ve  spolupráci  se  soukromými  zemědělci 
Františkem Žákem  a  Petrem  Říhou  se  po-
dařilo  od  roku  2006  zajistit  údržbu  všech 
pozemků  v  k.ú.  Kněždub  a  části  pozemků 
v k.ú. Tvarožná Lhota v rámci agroenviron-
mentálních programů MZe. Pouze pozemky 
ve vlastnictví  státu v k.ú. Hrubá Vrbka  jsou 
udržovány ze státních prostředků.

mailto://csop@bilekarpaty.cz
www.bilekarpaty.cz/csop
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V roce 1991 byl na obecním pozemku u Velké 
nad Veličkou v NPR Zahrady pod Hájem za-
ložen sad krajových odrůd ovocných dřevin. 
Byly zde vysázeny podnože hlavně pro jab-
loně, hrušně a slivoně, na které byly narou-
bovány zmapované staré a krajové odrůdy. 
Záměrem tohoto projektu byla nejen vlastní 
záchrana těchto odrůd, ale slouží i  jako ná-
zorná  ukázka  místním  obyvatelům,  že  lze 
hospodářsky  využít  hložím  zarostlé  bývalé 
louky v rezervaci. V současné době je na plo-
še cca 3 ha vysázeno přes 450 stromů hrušní, 
jabloní, třešní a slivoní a jsou sem soustřeďo-
vány všechny objevené staré a místní odrů-
dy z oblasti Horňácka.

V roce 2005 byl ve spolupráci s obcí Rokyt-
nice založen podobný sad v Rokytnici, s cí-
lem  vytvoření  kolekce  starých  a  místních 
odrůd  z Kopanic  a Valašskokloboucka. Ak-
tivita kolem genofondového sadu v Rokyt-
nici vychází z nyní již ukončeného projektu 
Věda  a  výzkum  620/10/03  – Využití  krajo-
vých  odrůd  ovocných  dřevin  pro  udržení 
a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Kar-
paty  a  pro  záchranu  biodiverzity. Založení 
sadu bylo z tohoto projektu  i financováno, 
nositelem  projektu  a  pokračujícím  garan-
tem genofondového sadu je ZO ČSOP Bílé 
Karpaty (její pozemkový spolek Čertoryje). 
Vhodný  pozemek  byl  ve  spolupráci  s  obcí 
Rokytnice  vytipován,  vybrán  a  oplocen 
v  roce  2005,  k  výsadbě  došlo  v  r.  2006. 
Na podzim roku 2007 byly nahrazeny sazeni-
ce, které se neujaly, a navíc přidány 2 třešně. 
Druhové  složení:  třešně  4  odrůdy,  hrušně 
21 odrůd, jabloně 17 odrůd, slivoně 18 odrůd. 
Některá místa v sadu jsou osazena jen pod-
nožemi,  které  budou  naroubovány  po  zís-
kání roubů cílových odrůd. Celkem je v sadu 
vysazeno 175 nových  stromů a cca desítka 
starých jedinců byla osvobozena od náletu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Obnova a ochrana vzácného přírodního  �
území v rámci CHKO Bílé Karpaty.
Zachování biorytmů blízkých přírodě. �
Poskytnutí životního prostoru pro ohro- �
žené druhy fauny a flóry.

Ekonomické
Měkké formy turismu mohou pomoci  �
oživit rozvoj infrastruktury v regionu.
Zachování krajových odrůd bude   �
i v budoucnosti sloužit jako genofon-
dová banka připravená pro šlechtění 
dalších odrůd ovoce.

Sociální
Probuzení zájmu o přírodní kulturní  �
bohatství regionu.
Navázání spolupráce s místními soukro- �
mými zemědělci, kteří do značné míry 
mohou činností na svých pozemcích 
ovlivňovat charakter tamních území.

Financování �

Program péče o krajinu �
SZIF – program SAPS �
agroenvironmentální programy �
ÚVR ČSOP �

Partneři  �

Petr Říha a František Žák, zemědělci �
Správa CHKO Bílé Karpaty �
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TRADICE  
BÍLÝCH KARPAT – 
OVOCNÁŘSTVÍ  
A MARKETING  
TRADIČNÍCH  
VÝROBKŮ A SLUŽEB
NOSITEL: 
občanské sdružení Tradice Bílých Karpat 
KONTAKT: 
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, 
Hostětín 4, 687 71 Bojkovice 
tel. 572 641 040 
tbk@tradicebk.cz 
www.tradicebk.cz 
www.tradiciebk.sk 
MÍSTO: 
Bílé Karpaty 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od 90. let 20. století

Historie �

Na počátku 90.  let 20. století  se dobrovol-
ní ochránci přírody (ZO ČSOP Bílé Karpaty, 
Správa  CHKO  Bílé  Karpaty)  ve  spolupráci 
s pěstiteli ovoce v Bílých Karpatech (nejpr-
ve oblast Horňácka, později postupně celé 
území Bílých Karpat) pokusili zmapovat sta-
ré  krajové  odrůdy  ovoce. Výsledkem  toho 
mapování  však  nebyl  pouhý  soupis  ovoc-
ných odrůd v selských sadech a zahradách, 
ale postupně vznikl rozsáhlý projekt na zá-
chranu krajových odrůd ovoce.

V roce 1998 vzniklo občanské sdružení Tra-
dice  Bílých  Karpat  s  cílem  podporovat  še-
trné využití místních zdrojů a  tradiční pro-
dukce  v  Bílých  Karpatech  a  tím  přispívat 
k  zachování  tamního  ekosystému,  napří-
klad ochranou genofondu ovocných dřevin, 
ochranou krajinného rázu, řemeslného umu 
i kulturního dědictví.

mailto://tbk@tradicebk.cz
www.tradicebk.cz
www.tradiciebk.sk
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Na  realizaci  projektu  se  spolupodílel  tým, 
který  se  skládá  z  nevládních  neziskových 
organizací působících na území CHKO a Bi-
osférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty:

ZO ČSOP Veronica �
ZO ČSOP Bílé Karpaty,   �
Veselí nad Moravou (jižní část)
Informační středisko pro rozvoj   �
Moravských Kopanic, Starý Hrozenkov 
(střední část)
ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky  �
(severní část)

Členy  sdružení  Tradice  Bílých  Karpat  jsou 
dále  organizace  i  jednotlivci,  kteří  působí 
v daném regionu a  spojuje  je  zájem napo-
máhat  všem  aktivitám,  které  trvale  pod-
porují a rozvíjejí zemědělskou a řemeslnou 
produkci Bílých Karpat.

Logickým  vyústěním  snahy  o  obnovu  tra-
dičního  ovocnářství  (záchrana  krajových 
odrůd  ovoce,  údržba  vysokokmenných 
sadů)  v  kraji  Bílých  Karpat  je  ekonomické 
zhodnocení místní ovocnářské produkce.

V  roce  1998  byla  proto  v  obci  Hostětín 
zrekonstruována  historická  sušírna  ovoce 
(sušení  ovoce má  na  celé  východní  Mora-
vě  staletou  tradici)  a  o  dva  roky  později, 
na podzim roku 2000, se začaly v nově zbu-
dované moštárně  vyrábět  jablečné mošty. 
Provozovatelé  si  vytyčili  za  cíl  podporovat 
ekologicky  šetrné  hospodaření  v  Bílých 
Karpatech,  ale  také  vrátit  jablečnou  šťá-
vu  –  mošt  na  domácí  trh. Vyprodukovaná 
jablečná šťáva, neředěná, nefiltrovaná, ne-
přislazená, je konzervována pouze pastera-
cí.  Osmdesát  procent  produkce  moštárny 
v Hostětíně nese značku BIO: je certifiková-
no jako Produkt ekologického zemědělství. 
V roce 2003 byla občanským sdružením Tra-
dice Bílých Karpat založena také obchodní 
společnost Tradice Bílých Karpat s.r.o., kte-
rá převzala provoz moštárny. 

Naopak občanské sdružení začalo soustře-
děně pracovat na projektu ochranné znám-
ky Tradice Bílých Karpat®, která má sloužit 
jako  regionální  značka  kvality  a  osvědče-
ní  o  původu  výrobků. V  současnosti  je  18 
osvědčených držitelů ochranné známky Tra-
dice Bílých Karpat®, kteří touto ochrannou 
známkou  označují  své  bylinné  čaje,  med, 
jablečné mošty, ovocné stromky, slivovici či 
dřevěné loutky.



Z
ac

ho
vá

ní
 p

ří
ro

dn
íh

o 
a 

ku
lt

ur
ní

ho
 d

ěd
ic

tv
í

124

Popis �

Bílé  Karpaty  jsou  územím  s  rozmanitostí 
vyskytujících se druhů flóry a fauny, se své-
bytným krajinným rázem i místem s docho-
vanými lidovými tradicemi a kulturou.

Hlavním  cílem  projektů,  které  již  v  90.  le-
tech  20.  století  začaly  zohledňovat  právě 
tuto skutečnost, se stala podpora využívání 
místních zdrojů a tradiční produkce typické 
pro oblast Bílých Karpat.

Projekty jsou postaveny na myšlence moti-
vovat obyvatele Bílých Karpat k tomu, aby 
díky počáteční finanční podpoře šetrně vyu-
žívali místních zdrojů a přivedli na trh nové 
produkty se zárukou místa původu a kvality. 
Nevládní organizace hrají v  tomto procesu 
roli iniciátora.

Průzkumy trhu prokázaly, že u značné čás-
ti naší společnosti je ceněna snaha výrobce 
dodávat na trh zboží kvalitní a s certifikova-
ným původem.

Mezi hlavní aktivity o.s. Tradice Bílých Kar-
pat patří 1. zakládání pozemkových spolků 
na ochranu biodiverzity, 2. podpora tradič-
ního ovocnářství v Bílých Karpatech, 3. za-
ložení ochranné známky Tradice Bílých Kar-
pat.

Ad 1. Pozemkové spolky se jeví jako účinná 
forma ochrany přírody a krajiny, její rozma-
nitosti, a tím i ekologické stability. Členové 
si kladou za cíl kromě udržení dosavadního 
krajinného  rázu  Bílých  Karpat  také mapo-
vání  regionálních  odrůd  ovoce,  záchranu 
starých  sadů  a  výsadbu  vysokokmenných 
odrůd zpět do krajiny.

Ad  2.  Ke  krajině  Bílých  Karpat  neodmysli-
telně  patří  extenzivní  vysokokmenné  sady 
a solitéry ovocných stromů. Při svých toul-
kách tu jako na jednom z mála míst v ČR ješ-
tě  nalezneme  staré  a místní  odrůdy  ovoc-
ných dřevin: slivoní (např. Durancie), hrušní 
(např. Oharkule)  i  jabloní  (např.  Jadernička 
moravská).  Postupně  se  však  tyto  druhy 
dřevin  vytrácejí  a  jsou  nahrazovány  odrů-
dami  tzv. moderními. Tím ovšem přichází-
me také o jejich cenné vlastnosti, jako jsou 
např.  nenáročnost  na  podmínky  prostředí 
nebo  odolnost  vůči  chorobám  a  škůdcům. 
Na  záchranu  bohatství  genofondu  ovoc-
ných dřevin v Bílých Karpatech jsou záměr-
ně  zakládány  genofondové  sady,  ovocnáři 
jsou motivováni k opětovné výsadbě těchto 
odrůd, které jsou více než vhodné k pěsto-
vání v režimu ekologického zemědělství.

Ad  3. V  rámci  marketingové  strategie  vy-
pracované  na  podporu  prodeje  tradičních 
výrobků  z  oblasti  Bílých  Karpat  se  jasně 
ukázalo, že trh  je ochoten akceptovat vyš-
ší  cenu  výrobků,  pokud  tyto  jsou  schopny 
doložit původ svého vzniku a  svou kvalitu. 
K tomu bezesporu dopomáhá zaregistrova-
ná ochranná známka Tradice Bílých Karpat.
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Ochranná známka:
Ochranná  známka Tradice  Bílých  Karpat® 
si  klade  za  cíl  zviditelnit  místní  produkty. 
Zakoupením značených produktů zákazník 
přispěje k hospodářskému oživení zdejšího 
kraje  a  napomůže  k  obnově  regionálního 
trhu.

Regionální ochranná známka Tradice Bílých 
Karpat®  označuje  produkty,  které  splňují 
podmínky pro udělení známky. Tato kritéria 
vedle místního původu z území Bílých Kar-
pat zaručují, že jde o produkty:

jedinečné ve vztahu k Bílým Karpatům –  �
vyrobené tradiční technologií, s podílem 
ruční práce, z místních surovin,
šetrné vůči životnímu prostředí, �
dostatečně kvalitní. �

Výrobce  či  poskytovatel  služeb  se  o  znač-
ku uchází prostřednictvím žádosti, ve které 
sám daný produkt vzhledem k těmto certi-
fikačním podmínkám popíše.

Splnění kritérií pak hodnotí nezávislá Komi-
se pro udílení ochranné známky.

Tradice Bílých Karpat® je první přeshraniční 
ochranná známka ve střední Evropě: jsou jí 
označovány produkty jak na moravské, tak 
slovenské straně Chráněné krajinné oblasti 
Bílé Karpaty. Na Slovensku je území Bílých 
Karpat  pro  potřeby  udělování  ochranné 
známky Tradície  Bielych  Karpát®  vymeze-
no hranicemi slovenských obcí, které svým 
územím zasahují do Chráněné krajinné ob-
lasti  Biele  Karpaty  minimálně  10 %  svého 
katastrálního  území.  V  současnosti  žádají 
výrobci  poprvé  o  udělení  známky Tradície 
Bielych  Karpát®,  zatím  tedy  nejsou  žádné 
certifikované výrobky.

Jablečná slavnost
Program Jablečné  slavnosti,  která  se  koná 
od  roku  2002  třetí  zářijovou  neděli  v  Hos-
tětíně,  je  událostí  na podporu a propagaci 
ovocnářství  v Bílých Karpatech. Nabízí ná-
vštěvníkům  výstavu  domácích  jablečných 
moučníků  i  jejich  prodej,  přehlídku  regio-
nálních  odrůd  ovoce,  vystoupení  divadel, 
muzicírování  cimbálové  muziky,  koncerty 
skupin  a  trh  s  regionálními  tradičními  vý-
robky. Dospělí i dětští návštěvníci se mohou 
zapojit do her, soutěží i putování po sochách 
v krajině kolem obce. Jedinečným občerst-
vením při této akci je ochutnávka čerstvého 
jablečného moštu.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Snaha o zachování tradičního krajinné- �
ho rázu Bílých Karpat a rozmanitosti vy-
skytujících se druhů rostlin a živočichů.
Pomocí genotypových sadů pokus  �
o rozšíření druhů, které počítáme mezi 
staré a krajové. Tyto druhy jsou svázány 
s daným typem prostředí, jsou tudíž 
přizpůsobeny místním stanovištím  
a mikroklimatickým podmínkám a sná-
ze odolávají škůdcům a chorobám.
Absence nutné chemické ochrany. �
Ochrana životního prostředí. �
Vysokokmenné odrůdy –   �
solitérní stromy v krajině.
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Ekonomické
Dle průzkumů se ukázalo, že existuje  �
poptávka po kvalitních bioproduktech 
s certifikovaným původem.
Projekty zaměřené na zpracování  �
ovoce a na tradiční výrobky z lokality 
Bílé Karpaty se tak stávají ekonomicky 
soběstačné.
Motivačně nastavené výkupní ceny ovo- �
ce, vyšší pro ovoce z ekologicky obhos-
podařovaných sadů, tyto ceny zaručují 
rentabilitu pro zemědělce, kteří se roz-
hodnou ve svých, pro Bílé Karpaty ty-
pických vysokokmenných extenzivních 
sadech nenechat úrodu ovoce ladem, 
ale sklidit ji a dále zpracovat; vytvoření 
pracovních míst (moštárna).

Sociální
Podpora vztahu lidí ke kraji, v němž žijí,  �
k jeho kultuře a tradicím a samozřejmě 
přírodě.
Snaha ukázat místním lidem, jak tyto  �
hodnoty zachovat pro budoucnost 
v rámci udržitelného rozvoje Bílých Kar-
pat; výchova k soudržnosti a spolupráci.

Financování �

Od roku 1998 získalo občanské sdruže- �
ní Tradice Bílých Karpat na svůj vznik 
a rozvoj dlouhodobou podporu od lu-
cemburského ministerstva životního 
prostředí. Významnou roli na počátku 
činnosti sehrála partnerská lucemburská 
nadace Hëllef fir d’Natur. 
Projekt ochranné známky získal podporu  �
z Fondu mikroprojektů Iniciativy Interreg 
spravovaného regionem Bílé Karpaty. 
Současně je podpořen ze zdrojů Rozvo- �
jového programu Spojených národů – 
Fondu životního prostředí (UNDP ‑GEF) 
prostřednictvím Nadace Partnerství 
a FOA – nadačního fondu pro ekologic-
ké zemědělství.
Provoz moštárny řídí obchodní společ- �
nost Tradice Bílých Karpat s.r.o.

Partneři �

Občanské sdružení Tradice Bílých  �
Karpat pracuje jako síť sdružených 
jednotlivců a organizací. Podstatnou roli 
při jeho činnosti hrají organizace – čle-
nové, které jsou základními organiza-
cemi Českého svazu ochránců přírody 
(ZO ČSOP Veronica, ZO ČSOP Bílé 
Karpaty, ZO ČSOP Kosenka).
V širším kontextu občanské sdružení  �
Tradice Bílých Karpat spolupracuje 
se Správou CHKO Bílé Karpaty,  
Svazem ekologických zemědělců PRO‑
‑BIO a územními samosprávami  
v Bílých Karpatech (obce, města, kraj).
Sdružení má řadu zahraničních   �
partnerů: ať už na druhé straně hranice 
na Slovensku, nebo v Lucembursku  
či Rakousku.
Partnerem je také Regionální environe- �
mntální centrum ČR, které rozběhlo regi-
onální značku v dalších 8 regionech ČR.
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VALAŠSKÉ  
MUZEUM V PŘÍRODĚ  
V ROŽNOVĚ  
POD RADHOŠTĚM
NOSITEL: 
Ministerstvo kultury ČR 
KONTAKT: 
Valašské muzeum v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
tel. 571 757 111 
muzeum@vmp.cz 
www.vmp.cz 
MÍSTO: 
Rožnov pod Radhoštěm 
ČASOVÝ RÁMEC: 

viz historii projektu

Historie �

Na myšlenku muzea  v  přírodě  nepřišel  ni-
kdo z rožnovských měšťanů, ani nikdo z lá-
zeňských  hostů. Vznikla  v  mysli  bratří  Ja-
roňků, zejména pak v mysli staršího z nich, 
Bohumíra.  Pocházel  z  Malenovic  u  Zlína 
z nezámožné rodiny se zájmem o umělecké 
řemeslo  –  otec  byl  barvíř,  strýc  sestavoval 
varhany apod. Bohumír  studoval na  reálce 
v  Novém  Jičíně  a  právě  tam,  při  výletech 
do  sousedního  městečka  Štramberka,  jej 
zaujaly valašské roubené domky.

V  roce  1911 byl  v Rožnově  založen muzej-
ní spolek a v roce 1913 byl předložen první 
projekt muzea. K výstavbě Valašského mu-
zea  v  přírodě  však  mohlo  dojít  až  několik 
let po první světové válce. Bratři Jaroňkovi 
pohotově využili příznivé atmosféry přípra-
vy prvního valašského  folklorního  festivalu 
v roce 1925, zvaného Valašský rok. Prosadili, 
aby se tyto slavnosti konaly už v areálu nově 
vzniklého muzea v přírodě. A tak v čase slav-
nosti stály na mýtince lázeňského parku už 
dva velké domy z náměstí,  radnice a měš-
ťanský Billův dům z poloviny 18. století, kro-
mě nich také několik drobných staveb.

mailto://muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz
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Popis �

Valašské  muzeum  v  přírodě  je  nejstarší 
muzeum  tohoto  typu  ve  střední  Evropě. 
Ve  třech  samostatných  areálech  Dřevěné 
městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědi-
na je umístěno více než šedesát objektů za-
stupujících typickou roubenou architekturu 
národopisného regionu Valašsko.

Dřevěné městečko  je  nejstarším  areálem. 
Od  roku  1925,  kdy  bylo  poprvé  otevřeno 
pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny 
a znovu postaveny domy z rožnovského ná-
městí. K nim později dostavěn kostel podle 
kostela ve Větřkovicích a kopie fojtství z Vel-
kých Karlovic. Posledním objektem, posta-
veným  r.  1974,  je  rekonstrukce  Žingorova 
domu  z  rožnovského  náměstí.  Doplňkem 
obytných  staveb  jsou  stavby hospodářské, 
zvonice,  studny. Hlavní  sezona  trvá od  za-
čátku května do konce září. Od února do pro-
since zde probíhají lidové slavnosti připomí-
nající  obřady  a  obyčeje  zdejších  obyvatel. 
Pravidelně  jsou  uskutečňovány  programy 
s ukázkami starých způsobů domácí práce, 
řemesel. Mezi hojně navštěvované akce pa-
tří Rožnovské slavnosti a jarmarky. O víken-
dech pravidelně folklorní pořady. Prohlídka 
s průvodcem 45 minut. Možnost individuál-
ní prohlídky.

Mlýnská dolina je nejmladším areálem mu-
zea. Byla otevřena v roce 1982.

S  výjimkou  lisovny  jsou  všechny  mecha-
nismy  poháněny  vodní  silou. Valcha, mlýn 
a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlo-
vic, hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravi-
ce. Lisovna z Brumova  je původní  stavbou 
z  18.  století.  Všechny  mechanismy  jsou 
předváděny  v  provozu  díky  soustavě  vod-
ních  náhonů.  Areál  je  otevřen  od  začátku 
května do konce září. V červnu se zde konají 
kovářská setkání, v srpnu rybářský den. Pro-
hlídka s průvodcem trvá 60 minut.

Valašská dědina je  nejrozsáhlejším  are-
álem.  Hospodářské  usedlosti,  salašnické 
stavby, mlýn, kovárna jsou umístěny v kraji-
ně, která svou členitostí, cestami, skupinami 
stromů a políčky připomíná mnohé vesnice 
na úbočích Beskyd.

První  objekty  byly  postaveny  v  roce  1962, 
areál  zpřístupněn  od  roku  1972.  Interiéry 
obytných  domů  zachycují  způsob  bydlení 
od poloviny  19.  století  v  různých  sociálních 
vrstvách. Areál je otevřen od začátku května 
do konce září. V průběhu roku se zde konají 
programy  oživující  staré  způsoby  hospoda-
ření,  zejména  dětem  jsou  určeny  „Vánoce 
na dědině“. Políčka, zahrádky i ovocné stromy 
uchovávají staré plodiny a odrůdy. Salašnic-
tví, které bylo ve čtyřech minulých stoletích 
charakteristickým  zaměstnáním  obyvatel 
východní  Moravy,  představuje  extenzivní 
chov dobytka, hlavně ovcí, na horských pas-
tvinách, kde se dobytek pase přes celé léto, 
a z mléka se vyrábějí speciální mléčné výrob-
ky. Na valašských pastvinách časem vyrostly 
desítky  salaší  se  stovkami  ovcí.  Salašnictví 
bylo značně namáhavé, proto se mu věnova-
li výhradně muži. Ženy na salaš nesměly, a to 
především z rituálních důvodů. Ovce bývaly 
zavřené v košáru, přenosné dřevěné ohradě. 
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Během prohlídky se tedy setkáte s řadou do-
mácích zvířat i stádem ovcí. K Valašské dědi-
ně  také  neodmyslitelně  patří  sušírny  ovoce 
a komory na sušené ovoce, roubené zvonič-
ky a  studně  s dřevěným pákovým vahadlo-
vým systémem. Prohlídka s průvodcem trvá 
120 minut.

Pustevny –  současný areál  staveb na Pus-
tevnách  je  tvořen  objekty  Libušín,  Ma-
měnka,  Pustevenka  a  Valašská  zvonice. 
V  roce  1999  byla  dokončena  rekonstrukce 
objektu Libušín  a Valašská  zvonice. V  roce 
2003 byl po rekonstrukci uveden do provo-
zu i hotel Maměnka.

V letech 1897–1899 byly tyto stavby včetně 
interiéru  realizovány  podle  návrhů  archi-
tekta  Dušana  Sama  Jurkoviče  a  stavitele 
Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku 
Pohorské jednoty Radhošť.

V  roce  1995  se  stává  vlastníkem  areálu 
na  Pustevnách  stát  s  právem  hospodaření 
pro Valašské  muzeum  v  přírodě  v  Rožno-
vě  pod  Radhoštěm.  Pro  záchranu  objektů 
na  Pustevnách  byly  tyto  objekty  prohlá-
šeny  za Národní  kulturní  památku  a  spolu 
s Valašským muzeem v přírodě  v Rožnově 
pod Radhoštěm tvoří ojedinělý památkový 
celek na severovýchodě České republiky.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Obnova a ochrana kulturního dědictví  �
Valašska ojedinělého rozsahu v rámci 
celé střední Evropy.

Ekonomické
Podpora turistického ruchu s sebou nese  �
i vytváření nových pracovních příležitos-
tí, tlak na zlepšení infrastruktury apod.

Sociální
Posilování vztahu obyvatelstva   �
k tradicím.
Podnět k zamyšlení nad tehdejším  �
a dnešním způsobem života.

Financování  �

Ministerstvo kultury ČR �
sponzorské dary �

Partneři �

Ministerstvo kultury ČR �
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VALAŠSKÝ  
MIKULÁŠSKÝ JARMEK
NOSITEL:  
občanské sdružení Valašský jarmek  
(sdružení fyzických i právnických osob) 
KONTAKT:  
tel. 577 320 145 
jarmek@seznam.cz 
www.vmj.estranky.cz 
MÍSTO: 
Valašské Klobouky 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 1992

Historie �

Historie Valašského mikulášského  jarmeku 
se začala psát na počátku 90. let 20. století. 
ZO ČSOP Kosenka již řadu let oživovala mi-
kulášskou tradici a Valašské sdružení Dúbra-
va chtělo vzkřísit tradiční předvánoční slad-
ké trhy ve Valašských Kloboukách. Valašský 
mikulášský  jarmek  vznikl  spojením  těchto 
dvou aktivit a jeho první ročník se uskutečnil 
v roce 1992. Od toho roku dýchá vždy počát-
kem adventu celé město Valašské Klobouky 
i široké okolí novodobou tradicí, která coby 
účastník  ankety  „O  nejvýznamnější  počin 
roku 2002“ obdržela od České národopisné 
společnosti 1. místo v kategorii „Společen-
ské a kulturní akce“. Co je však možná ješ-
tě  větším  zadostiučiněním  pro  pořadatele 
a  všechny  osoby  zainteresované  v  přípra-
vě  jarmeku,  je  praktické  naplnění  principu 
partnerství sektoru veřejného, občanského 
a  podnikatelského  a  principů  udržitelného 
rozvoje na regionální úrovni.

Popis �

Valašský  mikulášský  jarmek  je  popiso-
ván  jako  multidimenzionální  akce  tržně‑
‑společensko ‑environmentálního  charak-
teru,  jejímž  cílem  je posílení místních  trhů 
a  vůbec  kulturní  identity  Jižního Valašska. 
Opakovaně  se  odehrává  v  sobotu  na  po-
čátku prosince  v  termínu blízkém Mikuláši 
ve Valašských Kloboukách. Je zároveň nej-
větší benefiční akcí v regionu Jižního Valaš-
ska  ve  prospěch  cílů  spolupořadatelských 
občanských sdružení. Cíle  jsou každoročně 
formulovány  na  principech  udržitelného 
rozvoje.  Jarmek  dává  všem  návštěvníkům 
na  počátku  adventu  možnost  zhlédnout 
ukázky tradičních i uměleckých řemesel, vý-
stavu krajových odrůd ovoce, výstavy prací 
místních  výtvarníků.  Zúčastnit  se  můžete 
také  doprovodných  kulturních  programů: 
Z  veselú na  jarmek, Čertovský  rej,  koncer-
ty  v  kostele. Nedílnou  součástí  jarmeku  je 
i hudba, tanec, typické valašské občerstvení 
a samozřejmě Mikuláš, anděl a hroziví čerti. 
Tradičně  jsou  návštěvníci  zapojeni  na  jar-
meku  do  řady  soutěží:  O  najlepší  kysané 
zelé, O najpěknějšího pána či paní  z kynu-

mailto://jarmek@seznam.cz
www.vmj.estranky.cz
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tého  těsta,  O  najpěknější  jabúčko  tradič-
ních  sort  ovoca  Bílých  Karpat,  O  najlepší 
starostovskú  slivovicu,  Sútěž  pro  valašskú 
řeč, O najpěknější mikulášský perník. Sdru-
žení Valašský  jarmek  používá  i  systémové 
hodnocení dosažených výsledků a zapojuje 
do přípravy a vlastní akce téměř 300 dobro-
volníků, členů občanských sdružení a jejich 
příznivců. Úzce spolupracuje také s městem 
Valašské Klobouky, kulturním domem Klo-
bučan, Gymnáziem Valašské Klobouky.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Možnost seznámit širokou veřejnost  �
s environmentálními projekty realizova-
nými v dané oblasti (např. péče o kra-
jinu, o louky, druhovou rozmanitost 
a využití krajových odrůd ovoce,  
tradiční způsob chovu ovcí,  
využití jejich produkce, aj.).
Dále možnost nabídnout výstupy řady  �
regionálních projektů a projektů spolu-
pořadatelů jarmeku, tradiční potravinář-
ské, řemeslné výrobky Valašska  
a Bílých Karpat.

Ekonomické
Jarmek hospodaří   �
s vyrovnaným rozpočtem.
Z benefičního výtěžku jsou   �
financovány předem deklarované cíle 
občanských sdružení.
Neoddiskutovatelně slouží též jako im- �
pulz pro pořádání obdobných místních 
trhů z místních zdrojů v dané oblasti 
i na Slovensku, což posiluje postavení 
zainteresovaných prvovýrobců  
a obchodníků.
Podpora místního rozvoje. �

Sociální
Pořádání jarmeku zapojuje občany  �
do místního dění, posiluje v nich pocit 
sounáležitosti s městem, regionem 
a krajem, kde žijí, napomáhá  
k uvědomění si kulturní identity,  
kterou tento kraj dýchá.
Principy spolupráce a úcty k tradicím  �
kraje pomáhají rozvíjet s mládeží také 
doprovodné akce konané v souvislosti 
s Valašským mikulášským jarmekem, 
jedná se např. o valašskou školičku,  
divadlo, výstavy ovoce, řemesel,  
jarmekové soutěže aj.
Příhraniční spolupráce ČR‑SR. �

Financování �

Zdroje ze tří sektorů:   �
veřejného průměrně kolem 30 % –  
město Valašské Klobouky, Zlínský kraj 
podnikatelského průměrně kolem 12 % 
– místní živnostníci a řemeslníci 
občanského průměrně 58 % – pořádající 
občanská sdružení a dobrovolníci, včet-
ně hodnocení podílu dobrovolné práce

Partneři �

ZO ČSOP Kosenka �
TJ Sokol �
Muzejní společnost   �
ve Valašských Kloboukách
Klub důchodců Valašské Klobouky �
Národopisný soubor Klobučan �
Nadace Jana Pivečky �
město Valašské Klobouky �
Vzdělávací středisko Valašské Klobouky �
Gymnázium Valašské Klobouky �
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VAŘENÍ TRNEK  
V DOLNÍM NĚMČÍ
NOSITEL 

obec Dolní Němčí,  
členové Národopisného krúžku Dolněmčan 
KONTAKT: 
Obecní úřad Dolní Němčí, Nivnická 82, 
687 62 Dolní Němčí 
tel. 572 648 721 
info@dolni ‑nemci.cz 
www.dolni ‑nemci.cz 
MÍSTO: 
Dolní Němčí 
ČASOVÝ RÁMEC: 
od roku 2000

Historie �

Ke  koloritu  slováckých  vesnic  dříve  neod-
myslitelně patřilo vaření trnkových povidel. 
Bylo  jednak  střípkem  v mozaice  koloběhu 
ročních období a prací s ním spojených, ale 
plnilo  také  funkci  společenskou.  Při  něko-
likahodinovém  míchání  švestkové  hmoty 
byla zapotřebí každá paže, a tak se sešly celé 
rodiny i s přáteli a vedle práce, k níž všichni 
přistupovali  nanejvýš  zodpovědně  (kvalita 
povidel  byla  prestižní  záležitostí  hospody-
ně  i  celé  rodiny),  se  při  vyprávění  a  zpěvu 
utužovaly  dobré  příbuzenské  i  sousedské 
vztahy. Postupem času se začalo od tohoto 
krásného zvyku upouštět a domácí povidla 
nahradily produkty z obchodů.

Na  konci  90.  let  20.  století  byl  v  obci Dol-
ní  Němčí  opraven  dvě  stě  let  starý  mlýn 
a vzniklo v něm muzeum. Ve mlýně se na-
cházelo původní  zařízení  i  s  kotlem na  va-
ření trnek, a tak se členové národopisného 
krúžku  rozhodli  tradici  vaření  trnek  oživit. 
První  ročník Vaření  trnek  v  Dolním Němčí 
se uskutečnil v roce 2000.

Popis �

Počátkem září se line obcí Dolní Němčí vůně 
vařících  se  švestkových  povidel  a  scházejí 
se  zde  nejen  příznivci  modrých  plodů  sli-
voně švestky, ale také obdivovatelé slovác-
kých krojů a krásy lidové hudby. V předvečer 
samotné akce se konají důkladné přípravy – 
je nutné vypeckovat velké množství ovoce 
a připravit kotel na vaření povidel. K vaře-
ní  domácích  povidel  je  používán  speciální 
kotel  s  dřevěným  táhlem,  jehož  tvarovaná 
část  kopírující  dno  zabraňuje  případnému 
připálení vařené hmoty.

Aby  veřejnost  mohla  houstnoucí  ovocnou 
směs ochutnat (slovy pořadatelů: zúčastnit 
se  lízačky),  s  vařením  se  začíná  v  brzkých 
ranních hodinách, kdy se sejdou dobrovol-
níci  ochotní  směs  neustále  míchat.  A  tak 
se u kotle střídají tetičky ze vsi, ale i členové 
národopisného  krúžku.  Pro  milovníky  slo-
váckého  nářečí  dodejme,  že  na  trnkových 
slavnostech v dolním Němčí se povidla zá-
sadně  nemíchají,  ale  „ždúrajú“. V  průběhu 
odpoledne si může „zaždúrat“ kdokoliv.

mailto://info@dolni-nemci.cz
www.dolni-nemci.cz
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Atmosféru podtrhuje  lidová hudba  folklor-
ních souborů, nesoucí se ze dvorku muzea. 
Nedílnou  součástí  odpoledního  programu 
se stal také lidový jarmark, který se tradičně 
koná v blízkosti muzea. Návštěvníci si mo-
hou  zakoupit  výrobky  z  dílen  lidových  ře-
meslníků. Své produkty zde prezentují i re-
gionální pěstitelé biopotravin. V nabízeném 
sortimentu nesmějí samozřejmě chybět ani 
domácí povidla. Jsou tu výrobky z ovčí vlny, 
dřeva  či  vosku  a  hosté  se  mohou  posilnit 
teplou medovinou.

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Podpora ovocnářství. �
Podpora ovocnářství jako tradiční země- �
dělské činnosti Slovácka – zachování kra-
jinného rázu typického pro lokalitu, který 
vždy býval mozaikou polí, luk, sadů.

Ekonomické
V rámci lidového jarmarku podpora  �
drobného podnikání v oboru lidových 
řemesel.
Zatraktivnění lokality z pohledu turis- �
tického ruchu s sebou přináší možnosti 
rozvoje služeb.
Vytváření nových pracovních   �
příležitostí.

Sociální
Obnovení lidové tradice, která byla úzce  �
spjata s životem vesnic na Slovácku.
Poskytuje originální příležitost k setká- �
vání lidí při bohulibé činnosti, jímavé 
hudbě a samozřejmě chutném a hřeji-
vém občerstvení.
Posílení vztahu lidí ke kultuře, společen- �
ským hodnotám spjatým s regionem, 
ve kterém žijí, lépe se pak vytváří také 
zájem o aktivity o region pečující.

Financování �

Obec Dolní Němčí �

Partneři �

Občanské sdružení   �
Národopisný krúžek Dolněmčan
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VYROBENO  
V BESKYDECH®

NOSITEL:  
Regionální environmentální centrum  
Česká republika 

KONTAKT: 
Lidé v Beskydech, o.s., 
Radka Sachrová, 
756 31 Liptál 458 
radka.sachrova@seznam.cz 
kontaktní místo pro regionální značku 
Vyrobeno v BESKYDECH®: 
Mostecká 361 (budovy bývalého Telecomu, 
prostory realitní kanceláře Zvonek, a.s.) 
755 01 Vsetín 
ČASOVÝ RÁMEC:  
od konce roku 2005

Historie �

Pro značení místních výrobků byly vybrány 
3 oblasti, které jsou součástí soustavy Natu-
ra 2000, jsou známé pro své přírodní bohat-
ství a zároveň skýtají dostatečné množství 
místních  tradičních  výrobků  a  služeb.  Tě-
mito oblastmi jsou národní parky Krkonoše 
a Šumava a CHKO Beskydy. V každém úze-
mí uskutečnilo Regionální environmentální 
centrum ČR  během  roku  2005  několik  se-
tkání s místními výrobci a dalšími subjekty 
(správy  chráněných  území,  zástupci  obcí, 
krajů,  neziskových  organizací…),  při  nichž 
byla stanovena podrobná pravidla systému 
značení (certifikace), včetně názvu a podo-
by samotné značky. V každém regionu byl 
určen  také místní  koordinátor,  který  bude 
celý  systém  značení  spravovat.  V  součas-
nosti je již zapojeno 8 regionů.

Popis �

Na území Beskyd se tedy můžete při náku-
pech setkat s výrobky označenými speciál-
ním  logem Vyrobeno  v  Beskydech®.  Tato 
značka znamená, že výrobky prošly přísným 
procesem certifikace, který zákazníkovi ga-
rantuje jejich skutečný původ v Beskydech.

Místní původ však není jedinou podmínkou 
pro udělení značky. Značené výrobky musí 
přispívat  k  dobrému  jménu  regionu,  proto 
musí být také:

dostatečně kvalitní �
šetrné vůči životnímu prostředí �
jedinečné ve vztahu k Beskydům –  �
vyrobené tradiční technologií, ručně 
nebo z místních surovin, výjimečné svou 
vysokou kvalitou

U  každého  výrobku  hodnotí  splnění  všech 
těchto kritérií certifikační komise.

Hlavním cílem regionálního značení výrobků 
je zviditelnění tradičních regionů (známých 
např.  svou  zachovalou  přírodou,  zdravým 
prostředím,  lidovými tradicemi), využití  je-
jich  socioekonomických  výhod  a  pomoci 
zdejším  výrobcům.  Značka  usnadňuje  ori-
entaci zákazníků – a to jak turistům, kteří si 
chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Bes-
kyd,  tak  místním  obyvatelům,  kteří  chtějí 
nákupem  podpořit  především  „své“  bes-
kydské  výrobce.  Značení  pomůže  zamezit 
výrobcům mimo  region  „zneužívat“  názvy 
a symboly spojené s Beskydami.
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Mezi  certifikované  výrobky  patří  například 
plstěné  výrobky  z  ovčí  vlny,  dřevořezby, 
Valašské  škrábané  kraslice,  kalendáře,  pu-
blikace, prospekty, pohlednice, štípané ho-
lubičky ze smrkového dřeva. Ochutnat mů-
žete  cukrářské  a  pekařské  výrobky  či  pivo 
Trubač.  Nechybí  ani  ručně  tkané  výrobky 
ze  zbytkových  a  použitých  materiálů,  ko-
berce – hadřáky, kolářské a stolařské práce, 
drobné dřevařské výrobky nebo keramické 
výrobky.

Jednou  za  půl  roku  vydává  sdružení  Lidé 
v  Beskydech  noviny  Doma  v  Beskydech, 
které jsou určeny jak místním obyvatelům, 
tak turistům, kteří se o tento region hloubě-
ji zajímají. Na stránkách těchto novin se do-
čtete  o  životě  lidí  v  Beskydech  –  o  práci 
místních  řemeslníků,  zemědělců,  o  tradič-
ních  i  netradičních  technologiích  a  výrob-
cích, o přírodě a historii Beskyd, o zajíma-
vých tipech k objevování. 

Prvky udržitelnosti �

Environmentální
Podpora ochrany přírody a krajiny. �
Značka může prosperovat díky výjimeč- �
nosti Beskyd jakožto území se zachova-
lou přírodou, které je chráněnou krajin-
nou oblastí a zároveň součástí soustavy 
Natura 2000.

Ekonomické
Ochranná známka přináší ekonomic- �
ké zisky jednotlivým certifikovaným 
výrobcům, umožňuje sdružit prostředky 
na propagaci.

Sociální
Značení místních výrobků je jednou  �
z možností, jak spojit ochranu přírody 
s hospodařením člověka, podpora vzta-
hu lidí ke kraji, v němž žijí, k jeho kultuře 
a tradicím a přírodě.

Financování �

NROS �
Nadace Partnerství �

Partneři �

Beskydské informační centrum �
Tradice Bílých Karpat �
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Dodatky
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POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR: �   
Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky
BSK5: �   
Parametr kvality vody. Mikrobiální  
spotřeba kyslíku za 5 dní při 20 °C.  
Určuje míru organického (biologicky 
odbouratelného) znečištění.
CO2: �   
oxid uhličitý
CZT: �   
soustava centrálního zásobování teplem
ČHMÚ: �   
Český hydrometeorologický ústav
ČID: �   
částečný invalidní důchod
ECEAT:  �  
Evropské centrum pro eko ‑ a agroturis-
tiku
ECO ‑PACK: �   
Výzkumný ústav lehkého průmyslu udě-
luje od roku 1992 ochrannou známku 
Eco ‑Pack, kterou může získat výrobce 
obalového materiálu. Kritéria pro po-
souzení ekologických vlastností obalu 
jsou ovšem zcela nekonkrétní. Podle 
informací ústavu se posuzuje materiá-
lové složení, recyklovatelnost, zabez-
pečení recyklace, charakter odpadu, 
výskyt v komunálním odpadu, chování 
při spalování, chování při skládkování, 
kompostování a balení.

EO: �   
Ekvivalentní obyvatel je definovaný  
produkcí látkového znečištění  
60 g BSK5 za den.
ERDF: �   
Evropský regionální rozvojový fond
ESF: �   
Evropský sociální fond
FSC:   �
Certifikát FSC (certifikát mezinárodní 
organizace Forest Stewardship Council, 
která má i českou pobočku) zákazníkovi 
zaučuje, že dřevo či výrobek ze dřeva 
pochází z šetrně obhospodařovaného 
lesa. V tropických pralesích se musí ved-
le šetrného postupu těžby respektovat 
také požadavky původních obyvatel.
EURODESK: �   
Evropská informační síť, která působí 
ve 30 evropských zemích. Umožňuje 
mladým lidem a pracovníkům s mládeží 
přístup k evropským informacím  
(stáže, pracovní pobyty, stipendia,  
studium apod.)
GF:  �  
genofondový (sad)
CHKO: �   
chráněná krajinná oblast
CHOPAV:  �  
chráněná oblast  
přirozené akumulace vod



138

ISO:   �
Certifikace systémů řízení pod hlavičkou 
Mezinárodní organizace pro normali-
zaci, ISO je i v názvu norem vydaných 
touto organizací.
KČOV:   �
kořenová čistírna odpadních vod
k.ú.: �   
katastrální území
MMR:  �  
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV:  �  
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRS:  �  
Moravský rybářský svaz
MU: �   
Masarykova univerzita v Brně
MVE:  �  
malá vodní elektrárna
MZLU: �   
Mendelova zemědělská  
a lesnická univerzita v Brně
MZe:  �  
Ministerstvo zemědělství
MŽP:  �  
Ministerstvo životního prostředí
NPR:  �  
Národní přírodní rezervace

NROS:  �  
Nadace rozvoje občanské společnosti
OPRLZ:  �  
Operační program Evropské unie 
pro rozvoj lidských zdrojů
PR:  �  
Přírodní rezervace
SFŽP:  �  
Státní fond životního prostředí ČR
SH:  �  
Státní hrad
SROP:  �  
Společný regionální operační program
SZ:  �  
Státní zámek
SZIF:  �  
Státní zemědělský intervenční fond
TUV:  �  
teplá užitková voda
ÚVR ČSOP:  �  
Ústřední výkonná rada  
Českého svazu ochránců přírody
ZO ČSOP:  �  
Základní organizace  
Českého svazu ochránců přírody
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VYSVĚTLENÍ  
NĚKTERÝCH POJMŮ
Aglomerace plastů se někdy  používá 
při zpracování plastových odpadů ve formě 
fólií  nebo  vláken.  Do  pracovního  prosto-
ru  (buben  aglomerátoru)  se  vkládá  fóliový 
nebo  vláknitý  plastový  materiál.  V  bubnu 
rotuje  unašeč  s  noži,  který  materiál  seká, 
míchá a postupně teplem natavuje. Po do-
sažení  určité  teploty  se  do  bubnu  vstříkne 
voda, která prudce ochladí natavenou hmo-
tu, tato ztuhlá tavenina je následně rozbita 
noži  na  hrudkovité  částice  nepravidelného 
tvaru  –  aglomerát. Tento  produkt  pak  lze 
snadno dávkovat  do  zařízení  běžně použí-
vaných v plastikářské technologii.

Balastní voda: Směs splaškové vody s vo-
dou dešťovou.

Biopotravina: Značka  BIO  (nebo  předpona 
bio ‑)  označuje  potraviny  pocházející  z  eko-
logického zemědělství. Na vypěstování suro-
vin nejsou použity chemické pesticidy, gene-
ticky upravené organismy ani umělá hnojiva, 
zvířata jsou chována v přirozených podmín-
kách. Více podrobností v zákoně č. 242/2000 
Sb. o ekologickém zemědělství.

Kohezní fond neboli  Fond  soudržnosti  – 
nástroj  solidarity,  který  pomáhá  slabším 
zemím  splnit  kritéria  pro  vstup  do Hospo-
dářské  a  měnové  unie,  tzv.  maastrichtská 
kritéria.  Poskytuje  pomoc  danému  státu 
na národní úrovni (pomoc ze strukturálních 
fondů je většinou určena úrovni regionální):

financuje přímo přesně definovaný pro- �
jekt (na rozdíl od financování programu, 
který připravuje členský stát)
financuje velké infrastrukturální projek- �
ty v oblasti životního prostředí a dopra-
vy (minimálně 10 mil. €)

Kompaundace: výroba plastikářských suro-
vin vyšší užitné hodnoty než u běžných regra-
nulátů.  Tato  technologie  umožňuje  výrobu 
minigranulátů i mikrogranulátů z odpadních 
plastů  i  originálních  polymerů  nebo  jejich 
směsí  ve  stanoveném  poměru  s  možností 
dalšího  vylepšení  požadovaných  vlastností 
výsledného  produktu  přidáváním  např.  mi-
nerálních plniv, skelných vláken a podobně. 
Princip výroby kompaundů je podobný jako 
u klasické regranulace, ovšem s dokonalejší 
homogenizací (dvoušnekový extruder), přes-
ným  dávkováním  jednotlivých  komponent 
a variabilitou velikosti výsledných granulí.

Makrofyta jsou  vyšší  rostliny,  mnohobu-
něčné,  většinou zelené  rostliny. Mezi  vyšší 
rostliny  patří  mechorosty,  kapraďorosty 
a semenné rostliny.

Měkký cestovní ruch: nezvyšující dopravní 
zatížení, šetrnější k životnímu prostředí. Tu-
risté vyznávající měkkou variantu cestování 
mají zájem na tom, aby se od svých hosti-
telů  kulturně  obohatili.  Nesnaží  se  vlastní 
návyky „exportovat“ do ciziny.

Natura 2000 je soustava chráněných území, 
kterou společně vytvářejí členské státy Ev-
ropské unie. Je určena k ochraně biologické 
rozmanitosti  a  jednotlivá  území  jsou  navr-
hována podle přesně stanovených kritérií.

Pomologie je  specializovaným  odvětvím 
botaniky, které se zabývá popisem a podrob-
nějším  studiem  odrůd ovoce.  Pomologové 
se  zabývají  jak  kvalitativními  vlastnostmi 
plodů dané odrůdy, tak i vlastnostmi odrůd, 
které jsou důležité z pěstitelského hlediska.
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Pozemkový spolek je nezisková organizace 
pečující o cenné přírodní a historické lokali-
ty na základě jejich vlastnictví či dlouhodo-
bého právního  vztahu  k  nim  (např.  nájmu, 
věcného  břemene).  Hnutí  pozemkových 
spolků  vychází  ze  zkušeností  obdobných 
organizací v zahraničí a navazuje na tradici 
předválečných okrašlovacích spolků u nás.

Předkohezní fond ISPA  (příprava na  Fond 
soudržnosti):  Fond  ISPA  je  výukový  pro-
gram  pro  přípravu  kandidátských  zemí 
na využívání Fondu soudržnosti.  ISPA není 
předstrukturální,  ale  předkohezní  fond. 
Funguje  podobně  jako  Fond  soudržnosti 
Evropské  unie,  není  tedy  řízen  regionálně, 
ale centrálně a  jde vždy o podporu velkým 
infrastrukturním  projektům  v  sektoru  do-
pravy a životního prostředí.

Regranulace:  koncový  stupeň materiálové 
recyklace. Tepelné zpracování plastů, jehož 
výstupem je  regranulát, který  je surovinou 
pro další plastikářskou výrobu.

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je 
děj, při němž se vzduch přiváděný do budo-
vy předehřívá teplým odpadním vzduchem 
(při  větrání  vydýchaný  vzduch  předá  své 
teplo přicházejícímu čerstvému vzduchu).

SAPARD: speciální  předvstupní  program 
pro zemědělství a rozvoj venkova

WFD 2000/60EC: rámcová  vodohospodář-
ská direktiva EU, ochrana vod a zlepšování 
jakosti vodních zdrojů

Plasty

Písmenný  
kód

Číselný 
kód

Materiál Kam s ním Co z něj bude

PET 1 polyethylentereftalát kontejner na plasty 
nebo přímo na PET

izolace do bund 
a spacáků

HDPE  
nebo PE ‑HD

2 vysokohustotní  
(lineární) polyetylen

kontejner na plasty trubky

PVC 3 polyvinylchlorid sběrný dvůr okna, parapety, 
dveře, chlorovodík, 
uhlovodíky

LDPE  
nebo PE ‑LD

4 nízkohustotní  
(rozvětvený) polyetylen

kontejner na plasty trubky

PP 5 polypropylen kontejner na plasty sáčky a tašky
PS 6 polystyren kontejner na plasty stavební izolační 

materiál
Zdroj: www.priroda.cz/clanky.php?detail=689

Zdroje informací použité v publikaci
Hájková, P. (2006): Rusava – bývalá   �
pastvina pod Pardusem. Botanická  
charakteristika. – Dep. in ČSPOP
Svačina, T. (2006): Plán péče �  o přírodní 
památku Pastvina na SV hřebenu Pardu-
su (návrh na vyhlášení). – Dep. in Krajský 
úřad Zlínského kraje et ČSPOP
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Ekomapa  
Zlínského kraje
V rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj 
byla vytvořena v elektronické podobě také 
Ekomapa Zlínského kraje, ve které jsou 
zobrazeny kromě projektů udržitelného 
regionálního rozvoje i:

velkoplošná i maloplošná   �
chráněná území
území soustavy Natura 2000 �
naučné stezky na území Zlínského kraje �
památné stromy Zlínského kraje   �
(podklady dodala Agentura  
ochrany přírody a krajiny)
turisticky zajímavá místa   �
a památky UNESCO
cyklotrasy �
ekofarmy nabízející agroturistiku �
ekologičtí zemědělci Zlínského kraje �
obchody s biopotravinami �
skládky, kompostárny, autovrakoviště  �
sběrná střediska odpadů

stanice pro záchranu   �
handicapovaných živočichů
útulky pro psy a kočky �
ZOO �
neziskové organizace   �
ve Zlínském kraji zabývající se 
ochranou životního prostředí

Ekomapa je k dispozici na  
http://mapy.kr‑zlinsky.cz

http://mapy.kr-zlinsky.cz
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Centrum Veronica  
Hostětín

www.hostetin.veronica.cz

V obci Hostětín v Bílých Karpatech se od 90. 
let 20. století rozvíjely programy, které jsou 
příkladem  šetrného  řešení  environmentál-
ně problematických činností,  jako je napří-
klad čištění odpadních vod, vytápění domů 
a ohřev vody, stavba domů a další.

Soubor  úspěšně  řešených  příkladů  se  stal 
základem  vzdělávacího  střediska  Centru 
Veronica  Hostětín,  které  bylo  dokončeno 
na konci roku 2006.

Úkolem  Centra  Veronica  Hostětín  je  uka-
zovat,  že vztah k přírodě, ohleduplné hos-
podaření  se  zdroji  a  poučená  interpretace 
místního dědictví může ekonomicky stabili-
zovat venkov a řešit nezaměstnanost i v po-
měrně odlehlých oblastech.

Vzdělávání  se neomezuje  jen na  teorii,  ale 
také  na  praktické  předávání  zkušeností. 
Programy  vycházejí  z  dlouhodobého  sle-
dování  realizovaných  projektů,  využívají 
spolupráce  s  řadou  českých  i  zahraničních 
odborníků, škol a institucí.

Centrum nabízí: �

odborné semináře, konference   �
a školení pro zástupce veřejné správy, 
odbornou veřejnost, nevládní  
organizace i podnikovou sféru
exkurze po hostětínských   �
ekologických projektech
programy a exkurze   �
pro školy všech typů
přednášky a ekologické   �
poradenství pro širokou veřejnost
knihovnu a studovnu   �
s dokumentací projektů
zázemí pro další školicí   �
či volnočasové aktivity
pobyt v ekologické stavbě poskytující: �
50 míst pro školení a výuku v sále �
100 míst pro obecní   �
a společenská shromáždění
25 míst pro ubytování   �
ve 2–4 lůžkových pokojích  
s vlastním sociálním zařízením, 
pro účastníky kurzů i pro turisty
pracovnu pro zaměstnance a stážisty �
dílnu a zázemí pro praktické kurzy �
kuchyň využívající přednostně místní  �
produkty a bio ‑potraviny

www.hostetin.veronica.cz 

