
HARTECKÝ ŽURNÁL
Čtvrtletník o životním prostředí a přírodě

„Rozmanitost přírody a vlastně celého

vesmíru mě nepřestává fascinovat tím, jak

geniálně v sobě skrývá nebo naopak dává na

odiv krásné až dech beroucí matematické

principy a struktury. Vidíme to všude - když

sokol stěhovavý útočí na kořist, když

zkoumáme větvení listnatých stromů nebo

strukturu hlemýždích ulit či spirálních

galaxií. Možná právě proto patřím ke skupině

matematiků, která je přesvědčena, že člověk

není vynálezcem matematiky, ale pouze

skromným objevitelem jejích zákonitosti a

tvůrcem jazyka pro její popis.“

MOUDRO ÚVODEM
  Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D. 

Ředitel ústavu
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Společnost pro zachování a obnovu

biodiverzity, z.ú. a její zázemí, Harteckou

stezku, čtenářům našeho čtvrtletníku

představil v dubnovém čísle zakladatel

společnosti pan Luděk Hojný. 

 

Dovolte mi, prosím, dnes malou osobní úvahu.

Měl jsem možnost, a vlastně především tu čest,

po mnoho let pozorovat úžasnou genezi celého

projektu, který na Hartě překypuje energií a

žene se vpřed v neskutečném

tempu, kdy se zdá, že snad sama příroda tu

nedovoluje zpomalit a pevně drží dirigentskou

taktovku. Každý měsíc je zde jiný a bohatší než

ten předchozí – výsadba nových stromů, keřů,

rostlin či získání zvířecích přírůstků jako by

bylo odměněno tím, jak si volně žijící fauna

napříč živočišnou říší volí Hartu za svůj

domov nebo tím, jak nedávno vysazené stromy

pádí o závod k nebi, aby mohly poskytnout stín

či útočiště člověku, ptákům nebo hmyzu. Slovo

biodiverzita zde má zcela konkrétní a

uchopitelný rozměr, není jen módní frází, ale

úžasnou skutečností rozmanitosti a

provázanosti. 

 

Smyslem, hlavním cílem nebo misí, chcete-li,

našeho ústavu je podělit se o tu krásu a

poskytovat vzdělání, praxi nebo třeba jen dávat

radost a demonstrovat, jak je biodiverzita

důležitá pro nás a naše okolí. A odtud je jen

krůček k pochopení, že to vše platí i pro naši

civilizaci a naši planetu, kde buď ruka Boží

prozřetelnosti nebo snad nekonečná hra

pravděpodobnosti vyladila fyzikální konstanty

tak jemně, že umožnila vznik života.

"KAŽDÝ MĚSÍC JE
HARTECKÁ STEZKA
BOHATŠÍ, NEŽ - LI
TEN PŘEDCHOZÍ"



ASSOC. PROF. ALAN
KRAUTSTENGL, PH.D.
Volejte řediteli
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Od dob archy Noemovy našich prapradědů, přes

ekologické výzvy našich současníků až po

terraformaci exoplanet našimi prapravnuky se

potřeba souladu člověka a přírody táhne jako

stříbrná nit a životní síla milénii naší

civilizace. 

 

Podobně jako jedno přátelství černého a bílého

muže má neskonale větší hodnotu než tisíc

článků na téma rasové harmonie, jsou

důležitější jedny rozzářené dětské oči na

Hartecké stezce než často nereálné

proklamace. 

Chceme předat dětem, ať už u nás nebo přímo

ve školách a školních zahradách, nesmírně

důležité poselství, že rozvoj civilizace a

zachování biodiverzity se nemusí vylučovat,

ale mohou, a brzy budou i muset, jít ruku

v ruce. 

 

Budeme rádi, když se i Vy stanete partnery a

podporovateli našeho úžasného dobrodružství.

Podpořit nás můžete mimo jiné formou adopce

vybraných zvířat žijících na Hartecké stezce,

vybrat si svého favorita můžete zde:

https://www.scrb.org/adoptuj-me/ .

Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D. 

krautstengl@scrb.org

"BUDEME RÁDI, KDYŽ
SE I  VY STANETE

NAŠIMI PARTNERY!"



Želvy jsou součástí české přírody od nepaměti.

V současnosti se v naší přírodě můžeme nejčastěji

setkat s želvou nádhernou, která je však u nás druhem

nepůvodním. S velkou dávkou štěstí ale můžeme spatřit

i druh původní – želvu bahenní. Její pozorování však

není jednoduché, a tak je tento druh pro většinu Čechů

neznámý až tajemný. Přestože se u řady populací jedná

o vysazené jedince, otazníky o původu některých

z nich přetrvávají a zůstává tedy možnost skrytého

přežívání původních želv. Každopádně je důležité se

tímto druhem zabývat a podniknout taková účinná

opatření, aby želva bahenní zůstala i nadále součástí

české fauny.

Želva bahenní je v České republice chráněna zákonem

114/1992 Sb. a v aktualizované vyhlášce 395/1992 Sb. je

zařazena do kategorie zvláště chráněný, kriticky

ohrožený druh. Při mapování výskytu želvy bahenní

v souvislosti s vytvářením atlasu rozšíření plazů  ČR

v roce 2001 byla želva doložena z 62 polí síťového

mapování, ale původnost všech nálezů byla

zpochybněna, a to i v některých dalších publikacích.

Želva bahenní postupně z většiny oblastí původního

výskytu na území ČR vymizela díky dlouhodobému

rozsáhlému vysušování mokřadů a tůní, přeměně okolí

zbylých tůní na pole nebo lesy a v neposlední řadě díky

lovu pro maso. Od středověku, kdy sloužila jako postní

jídlo, byla do ČR také dovážena z jižnějších zemí.

Docházelo k převážení tisíců želv napříč Evropou.

Občasné dovozy a vysazování želv se uskutečnily

i v druhé polovině 20. století. Důvodem již nebyl chov

želv pro maso, ale snaha o zachování želv v přírodě ČR

a tzv. posilování stávajících populací.

ŽELVA BAHENNÍ V ČESKU
Vrací se zpět do přírody?
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Zřejmě nejznámější výskyt geograficky nepůvodní linie želv

bahenních v ČR představuje rozmnožující se populace

na lokalitě přírodní památka (PP) Betlém u Věstonické

nádrže, jedné z novomlýnských nádrží na jižní Moravě.

Celkem zde bylo v letech 1989–1994 postupně vysazeno

22 dospělých jedinců (5 samců a 17 samic) původem

z Rumunska z Dunajské delty. V období 2010–2013 bylo

označeno celkem 165 exemplářů, odhad populace činil 200

jedinců.

Prosperující betlémská populace dokládá, že v ČR jsou či

mohou být vytvořeny pro želvu bahenní vhodné podmínky

a že má význam činit prospěšná opatření na dalších

lokalitách.

Rok 2014 se pak tak stal počátkem cílené snahy o zajištění

ochrany a navržení možného repatriačního programu.

Vznikla otevřená pracovní skupina zahrnující pracovníky

AOPK ČR, muzeí a univerzit a započal tak dlouhodobý

projekt „Želva bahenní v ČR“.

Prvními započatými kroky projektu jsou získávání údajů

o aktuálním výskytu a hodnocení stanovištních a teplotních

charakteristik na vybraných lokalitách (zejména potenciální

vhodnost pro úspěšnou inkubaci). Teplotní dataloggery byly

instalovány na dobu jednoho roku (2014–2015) na vybraných

moravských (včetně PP Betlém) i českých lokalitách.

Vybírány byly lokality s aktuálním výskytem želv

i potenciálně vhodné lokality bez současného výskytu želvy

bahenní (např. v Polabí).

Želva bahenní nebyla zatím zařazena mezi druhy, kterých by

se týkala nová koncepce záchranných programů AOPK ČR

právě proto, že není k dispozici dostatek údajů o aktuálním

výskytu. Jedním z cílů projektu je tento nedostatek údajů

napravit. Zásadní je i zjištění původu želv nebo příslušnosti

k fylogenetickým liniím.

ŽELVA BAHENNÍ V ČESKU
Vrací se zpět do přírody?
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Celosvětová pandemie a s ní související omezení měla vliv také na přípravu dotačních

programů a realizaci některých projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Oddělení pro řízení Norských fondů v rámci Programu Životní prostředí, ekosystémy a

změna klimatu, který je financován z finančního mechanismu Norských fondů 2014-

2021, i přes nečekané komplikace dokončilo přípravu dvou nových výzev, které budou

vyhlášeny během června a července letošního roku. A na co se můžeme těšit?

V článku vám přinášíme ty nejdůležitější informace o dvou aktuálně vyhlašovaných

výzvách a také výhled do dalších měsíců letošního roku.

Výzva Tromso: Nabízíme až 100 procent podpory na mobilní monitoring ovzduší

V rámci výzvy „Tromso,“ pojmenované po norském severském městě, je možné získat

od 5,2 do 19,5 milionu korun a pokrýt tak až sto procent způsobilých výdajů projektu

zaměřeného na mobilní monitoring ovzduší v obcích a regionech. Podmínkou pro

získání podpory je následné zpracování akčního plánu s návrhy konkrétních opatření

pro snižování zjištěného typu znečištění či zmírnění následků jeho působení.

Prostředky na podporu realizace těchto navržených opatření bude rovněž možné

získat z výše uvedeného programu Norských fondů a to v rámci navazující výzvy,

která bude vyhlášena v první polovině roku 2022. Výzva „Tromso“ je cílena především

na obce a kraje, ale žadateli mohou být všechny subjekty, které jsou v České republice

zřízeny jako právnické osoby. Výzva je vyhlášena od 15. června 2020 a žádosti je

možné podávat od 15. července do 30. září 2020. Celková alokace je stanovena na

65 milionů korun. Více informací se dozvíte v textu výzvy, který je dostupný na

internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

V ČERVNU A ČERVENCI NÁS
ČEKAJÍ DVĚ NOVÉ VÝZVY
Z NORSKÝCH FONDŮ
Zdroj: SFŽP - Oddělení pro řízení Norských fondů
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Výzva Bergen: Realizace přírodě blízkých adaptačních opatření v obcích a
regionech
Až 26 milionů korun mohou od července žadatelé získat na projekty zaměřené na

adaptaci vůči změně klimatu na úrovni obcí a regionů. V rámci výzvy „Bergen“ jsou

podporovány prvky zelené a modré infrastruktury, jejichž cílem je zvyšovat odolnost

regionu vůči probíhající změně klimatu. Mezi podporovaná opatření patří například

podpora náhrady drobných zpevněných ploch sídelní zelení, pořízení a implementace

drobných zelených a modrých prvků s pozitivními dopady na mikroklima obce či

zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese.

Podmínkou podpory je, aby realizovaná opatření vycházela ze schválených

strategických dokumentů, které se zaměřují na problematiku změny klimatu v dané

oblasti – patří sem například adaptační strategie či SECAP. Žádat mohou všechny

subjekty, které jsou zřízeny v České republice jako právnické osoby. Minimální výše

podpory pro jeden projekt je stanovena na 5,2 milionu korun. Celková alokace výzvy

Bergen je 104 milionu korun a bude vyhlášena v polovině července.

Bilaterální spolupráce
Specifikem finančního mechanismu Norských fondů jsou iniciativy bilaterální

spolupráce mezi českými a norskými organizacemi. Zvláštní výzva z Bilaterálního

fondu Programu, jejímž cílem je podpora mezinárodní spolupráce mezi Českou

republikou a Norskem v oblasti životního prostředí, byla poprvé vyhlášena v červnu

2019 a z jejích prostředků bylo doposud podpořeno devět mezinárodních iniciativ.

Finance získaly například iniciativy zaměřené na ochranu sladkovodních ekosystémů,

monitoring dopadů klimatické změny na stav lesní vegetace či ochranu ohrožené

myšivky horské. „Navzdory komplikacím, které přinesla celosvětová pandemie,

realizace našich mezinárodních iniciativ stále pokračuje a ve většině případů došlo

k pouhému operativnímu posunutí termínů realizace. Prostředky z naší první výzvy

jsou v tuto chvíli vyčerpány, ale už od letošního podzimu bude možné podávat žádosti

do druhého kola bilaterální výzvy, které jsme právě začali připravovat“ upozorňuje

Ivo Marcin, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů. Více o možnostech

podpory se dozvíte na stránkách bf.sfzp.cz, kde najdete nejen aktuální informace o

bilaterálních výzvách, ale dozvíte se zde i aktuální informace o podpořených

iniciativách.

V ČERVNU A ČERVENCI
NÁS ČEKAJÍ DVĚ NOVÉ
VÝZVY Z NORSKÝCH
FONDŮ
Zdroj: SFŽP - Oddělení pro řízení Norských

fondů
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V ČERVNU A ČERVENCI
NÁS ČEKAJÍ DVĚ NOVÉ
VÝZVY Z NORSKÝCH
FONDŮ
Zdroj: SFŽP - Oddělení pro řízení Norských

fondů
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A jaké další výzvy připravují Norské fondy pro rok 2020? 
V letošním roce bude z Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu vyhlášeno

ještě dalších pět výzev, které se zaměří na ochranu biodiverzity, znečištění vod či podporu

vzdělávacích projektů. A na co konkrétně budete moci získat v následujících měsících

finanční prostředky? 

Ochrana ekosystémů a biodiverzity
·      Výzva SGS 1 - Implementace opatření zaměřených na ochranu a zachování ohrožených

přírodních biotopů a ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (uvedených na červených

seznamech rostlin a živočichů) mimo zvláště chráněná území (celková alokace výzvy:

3 000 000 eur minimální a maximální podpora: 5000 – 200 000 eur)

·        Výzva Call 1 - Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko - výzkumných

a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

(celková alokace výzvy: 5 779 023 eur minimální a maximální podpora: 200 000 – 1 000 000

eur) 

Znečištění vod 
·       Výzva Call 3B - Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického

znečištění vodních toků (celková alokace výzvy: 3 426 669 eur minimální a maximální

podpora: 200 000 – 1 000 000 eur)

·        Výzva Call CA - Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro

identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (celková alokace výzvy:  3 000 000 eur

minimální a maximální podpora: 200 000 – 750 000 eur)

Vzdělávání 
·       Výzva SGS 4 – Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech

v oblasti ochrany ekosystémů, vod, ovzduší a adaptace vůči změnám klimatu (celková alokace

výzvy:  1 200 000 eur minimální a maximální podpora: 5 000 –50 000 eur)

 
Více informací najdete v praktických manuálech, které jsou ke stažení na stránkách
Státního fondu životního prostředí ČR v sekci Norské fondy.



EDUKAČNÍ  A NAUČNÉ CEDULE
Jak je (ne)dělat a na co je třeba dávat důraz?
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K výrobě informačních cedulí jsme se dostali

„náhodou“ před několika lety, jelikož jsme do

zahradního centra potřebovali cedulky k

jednotlivým rostlinám. V té době na trhu nebylo

nic, co by nám vyhovovalo, tak jsme se do

výroby pustili sami. 

Během deseti let jsme ušli dlouhou cestu a z

našich prvotin  dělaných ve stylu „najdeme na

Googlu, ve Wordu vytiskneme a zalaminujeme

samozřejmě doma, aby nás to moc nestálo"...

jsme se přes zkoušení různých materiálů a

technik dopracovali až k současnému stavu, se

kterým jsme maximálně spokojeni.

Několik poznatků z praxe. Velmi důležité je

najít šikovného grafika a dobrou firmu na

odborný potisk, což se nám podařilo. Tam nám

poradili s výběrem materiálu a vhodném

způsobu tisku. V současné době používáme tisk

na folii s UV stabilní vrstvou a dle našich

zkušeností vydrží minimálně 7 let (déle je

zatím nemáme) s barevnou stálostí.

Dalším důležitým faktorem je cílová skupina,

pro kterou je tabule určena. Bohužel se často

stává, že objednatel není cílovou skupinou a

vybírá dle vlastního subjektivního pocitu.

Stejně důležité je si uvědomit, že „obal

prodává“. Cedule prostě musí být „koukavá“ a

musí zaujmout na první pohled.

Prostě musí přilákat pohled a pak už si každý,

kdo k tabuli přijde její text přečte a tím je

splněn účel.



EDUKAČNÍ  A NAUČNÉ CEDULE
Jak je (ne)dělat a na co je třeba dávat důraz?
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Při výrobě prvních edukačních tabulí jsme

spolupracovali se spoustou lidí – učiteli,

kamarády, grafiky, prostě jsme cedule

ukazovali každému a chtěli znát jeho názor.

 

Osobně pro  nás byla největší zkušenost

spolupráce s kamarádem našich dětí,

dvanáctiletým klukem, Matějem, který dostal

jasné zadání – edukační tabule na téma pole,

louka, les, řeka, rybník. 

Bylo velmi zajímavé, jak se s úkolem popral.

Cedule vymyslel a nakreslil úplně sám a pro

nás jsou to ty nejlepší edukační cedule, které

máme. 

Do budoucna se těšíme na další spolupráci,

protože žádný dospělý nemůže vystihnout dané

téma pro děti lépe. V dnešní době máme ve

svém portfoliu již mnoho tabulí a přibývají

další a další. 

Tabule jsme schopni zpracovat na jakékoli

téma, grafiku dáme k odsouhlasení a pošleme

do naší oblíbené a lety prověřené tiskárny. 

Sice nám je nejbližší téma to, které se točí

kolem  přírody, zvířat, ekologie, tato témata

úzce souvisí s naší společností, ale nebráníme

se ani jiným zadáním. Ke každé nové tabuli

přistupujeme s nadšením a nová témata jsou

pro nás ohromnou výzvou.

Radka Hojná

hojna@scrb.org 
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Představení hosta
Narodil se v Litomyšli v roce 1970. Vystudoval

obor Ekonomiku potravinářských výrob na

VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice),

dále pak Strategické řízení na Pražské

mezinárodní manažerské škole při VŠE Praha,

s rozšířením na specializaci Management a

financování zdravotnických služeb.

Před vstupem do komunální úrovně politiky

působil ve finanční sféře jako ředitel

komerčního centra České spořitelny a v ČSOB

v oblasti řízení rizik. V době velké privatizace

byl autorem úspěšného projektu

na rozvoj pivovaru Hlinsko. Souběžně se tehdy

podílel na obnově provozu sladovny v

Dobrušce. 

Od roku 2006 působil jako místostarosta, poté

starosta města Chocně, kde je doposud

zastupitelem. Od roku 2012 je také zastupitelem

Pardubického kraje. Krajským radním je od

roku 2016, a to s gescí ve zdravotnictví.

Ladislav Valtr je ženatý a má tři děti. 

Naše redakce se však záměrně nezajímala o

současnou pracovní náplň hosta, tedy o dění ve

zdravotnictví, ale o jeho dlouhodobou zálibu,

kterou je vedle tradic vaření piva, jednoznačně

právě příroda. Jako starosta města Choceň

systematicky řešil obnovu a navyšování podílu

městské zeleně, vyžadoval přísné standardy o

její péči a zavedl k přírodě šetrnější systém

nakládání s odpady ve městě. Chvíle volna

tráví opět přírodě, kde nabírá inspiraci i

energii.
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Při povídání o přírodě Ladislav Valtr

připomíná různá přísloví a pranostiky.

Tentokrát zmínil „Strom neodepře svůj stín ani

tomu, kdo jej přichází porazit. - malajské

přísloví. „Zeleň léčí,“ prý tvrdí zase jiné

prastaré úsloví, a to nejen v našem mateřském

jazyce. V EU korektní terminologií bychom

podle něho mohli říci, že se jedná o  tradiční

znalost biologické rozmanitosti.

Podívejme se tedy poněkud podrobněji, co o

vlivu zeleně na lidské zdraví zejména v

lidských sídlech pan Ladislav Valtr míní.

Jaká je podle Vás úloha zeleně v městských
sídlech?
Úloha, kterou hraje zeleň ve městech a

vesnicích z pohledu péče o životní prostředí,

bývá bez nadsázky mnohostranná. Začněme u

jevu, který je nejen v České republice

oprávněně považován za největší problém

životního prostředí – kvality ovzduší. Zeleň,

zejména stromy s hustým listovím, může snížit

znečištění atmosféry tím, že z ní odstraňuje

cizorodé látky včetně polétavého prachu a

těžké kovy. Vegetace rovněž omezuje negativní

vliv hluku na organismy. Vzrostlá zeleň

nejenže odráží zvukové vlny do různých

směrů, ale navíc je i pohlcuje. Jen obtížně,

pokud vůbec, můžeme nahradit působení zeleně

na mikroklimatické podmínky ve městech, a to

ochlazováním prostředí výparem, zadržováním

vody v prostředí, odrážením a pohlcováním

slunečního záření, vytvářením stínu a

podporou výměny vzduchu.
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Jak podle Vás působí sídelní zeleň na fyzické
zdraví lidí?
Rozsáhlý výzkum vlivu zeleně v lidských

sídlech na fyzické zdraví jejich obyvatel

přinesl zejména v posledních letech řadu

pozoruhodných poznatků. Je ale nutné

zdůraznit, že se uvedený dopad projevuje různě

u rozdílných skupin obyvatelstva (ženy, děti a

mládež, senioři) a v různém socioekonomickém

prostředí a že se výsledky studií liší stupněm

průkaznosti. 

Městské zelené plochy povzbuzující k

procházkám, kondičnímu běhání, jízdě na kole

a dalším fyzickým aktivitám zlepšují zdatnost

a snižují obezitu a pravděpodobnost arytmií

srdce. Uvádí se, že obyvatelé žijící v blízkosti

parků tráví chůzí až o 1,5 hodiny více než lidé

s omezenějším přístupem k nim (Sallis et al.

2016).

Rozumím, působení přírody na fyzično
člověka je nezpochybnitelné, jak je to s
lidskou psychikou? 

Opakovaně se potvrdilo, že parky, městské

lesy, zahrady, dvory se zelení a další zelené

plochy v lidských sídlech snižují stres, deprese

a pocit úzkosti a smutku a omezují příliš

impulzivní jednání, zlepšují smyslové

vnímání, paměť, pozornost, schopnost se

soustředit a logické myšlení, a to i u

hyperaktivních dětí, a urychlují dobu

zotavování se ze stresu.
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Zaměstnavatelé by měli vědět, že pouhý pohled

do zeleně zvyšuje potěšení z práce a naopak

snižuje pracovní vypětí (Lee et al. 2009).

Městské zelené plochy, zejména parky,

umožňují lidem se setkávat, upevňovat

mezilidské vztahy a redukovat pocit

osamělosti.

Pozitivní vliv zeleně v lidských sídlech však
není pouze environmentální, ale i
ekonomický - dokázal byste to rozvést?
Není žádným tajemstvím, že přítomnost dobře

udržovaných přírodních nebo alespoň přírodě

blízkých ploch v blízkosti zvyšuje cenu

nemovitostí, a to trochu překvapivě nejen v

hospodářsky vyspělých zemích. Výskyt stromů

navíc zkracuje dobu, než se dům prodá.

Děkujeme za rozhovor.
Též děkuji.



ZÁVĚREM

Vážení čtenáři,

       děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

informačního žurnálu a dočetli jej až sem. Je pro nás

příslibem, že to pro Vás snad nebyl zcela marný čas.

       Slibujeme, že v příštím vydání se budeme snažit být

zase o něco lepší a přinést Vám opět zajímavé info ze

světa úspěšných environmentálních projektů a všeho

příbuzného.

     Úplným závěrem - je nám jasné, že ne všechno se k

nám vždy dostane, že také můžeme něco přehlédnout.

Pokud byste tedy měli jakýkoli námět na zlepšení

našeho žurnálu nebo chtěli sami přispět článkem,

budeme jenom rádi.

Obracet se na nás můžete skrze kontakt info@scrb.org.

Váš editor a malotraktorista amatér, 

Tomáš Krátký

ZAPOJTE SE
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Č E R V E N E C  2 0 2 0 2 .  V Y D Á N Í

DÍKY ZA
PŘÍZEŇ

ZASE V ZÁŘÍ :-)


