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HARTECKÝ ŽURNÁL
Čtvrtletník o životním prostředí a přírodě

ÚVODEM
ZAJÍMAVOSTI

Luděk Hojný, zakladatel

Stromy - plíce planety. Moje oblíbené motto, které rád

DATA

opakuji i svým dětem. Naštěstí už nemusím tak moc,
oni na příkladu naší Hartecké stezky dobře vidí, jak
příroda funguje. Je to stejné, jako v jiných aspektech
života, tedy podle známého principu "Má dáti / Dal".

NOVINKY
TIPY

Jen tou kýženou měnou nejsou peníze.
V minulém vydání Harteckého žurnálu jsme se mimo
jiná

témata

věnovali

dopadům

Covid

pandemie

a

ukázali si, že mimo spousty negativních věcí přinesla i
pozitivní změnu kvality ovzduší ve světě.
V tomto vydání žurnálu na to chceme volně navázat a
ukázat si, co budeme moci pro zlepšení kvality ovzduší
dělat, až tu pandemie (snad jedou) nebude.
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STROMY - PLÍCE PLANETY
Jak snížit dopady lidské činnosti na kvalitu ovzduší
Skutečnost, že existuje něco jako skleníkové
plyny, nejčastěji se jedná o oxidy a že díky jejich
nadměrnému výskytu v atmosféře dochází k tzv.
skleníkovému efektu a souvisejícímu oteplování
planety Země už jen málokdo zpochybňuje. Proto
by měl být náš společný cíl snižovat vliv naší
vlastní činnosti na kvalitu ovzduší, a to všemi
možnými způsoby.
Je samozřejmě příjemné pozorovat, že se každým
dnem další a další kouty světa stávají více
ekologickými a snaží se objem produkovaných a
vypouštěných

skleníkových

plynů

snižovat.

Konstruují se automobily s alternativními druhy
pohonu a nižší spotřebou, vyrábějí se úspornější
LED žárovky, staví se energeticky nenáročné či
dokonce pasivní domy atd.
Na

snížení

celkového

objemu

skleníkových

plynů vypouštěných do ovzduší ve světě tento
trend stačit ale bohužel nebude. Neodehrává se
totiž v těch nejvíce zalidněných částech světa a
v kombinaci s tímto faktem je třeba zdůraznit,

" PODL E
NEJRŮZ NĚJŠ ÍCH
PROPO ČTŮ B UDE V
ROCE 2064 NA ZE MI
NA 1 0 ML D. L ID Í"

že počet lidí na planetě neustále dramaticky
stoupá a tím přirozeně stoupá i celkový objem
světové produkce. V současné době žije na Zemi
podle

dat

nezávislého

serveru

www.worldometers.info přes 7,8 miliardy. V roce
2000

to

bylo

"pouze"

6

mld.

A

podle

nejrůznějších propočtů bude v roce 2064 na zemi
na 10 mld. lidí.
Máme ale jiné možnosti, než se snažit množství
vypouštěných

skleníkových

plynů

redukovat

změnou technologie výroby? Možná ano, ale není
to tak černo -bílé, jak se na první pohled může
zdát.
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STROMY - PLÍCE PLANETY
Jak snížit dopady lidské činnosti na kvalitu ovzduší
Už na základní škole jsme se učili, že stromy a
rostliny

obecně

zachytávají

CO2

a

produkují

kyslík, který dýcháme. Dělají to tzv. fotosyntézou
za

pomoci

slunečního

záření

a

potřebných

pigmentů (především chlorofylu). Tento proces
probíhá již přibližně 2 miliardy let.
Tedy pojďme sázet stromy, skoro by se jednomu
chtělo říct... a jistě by měl do velké míry pravdu.
Ale kolik jich je vlastně potřeba vysadit, aby to
mělo skutečně globální smysl? (Smysl to má podle
naší redakce svým způsobem vždy.) Musíme navíc
vzít v úvahu, že stromy samozřejmě kyslík jen
neprodukují, ale také spotřebovávají, a to jak za
života, tak i po své smrti (rozkládají se / jsou
zpopelněny). Jejich kyslíková bilance tedy není až
tak

dramaticky

pozitivní.

Hlavním

benefitem

výsadby stromů je právě ta bilance zachytávání
CO2.
Abychom si odpověděli na otázku, ukážeme si
výsledky
Zurich

studie

odborníků

prezentované

v

z

univerzity

ETH

science.sciencemag.org.

Uvádí se tam, že kdyby se nyní podařilo osadit

" JEJI CH KYSL ÍKOVÁ
BI LA NCE NE NÍ AŽ TA K
POZ ITI VNÍ . HLA VNÍ M
BE NEFI TEM V ÝS ADBY
JE PRÁVĚ BIL ANCE
ZACHYTÁVÁNÍ CO2. "

stromy všechny zbylé využitelné plochy planety,
tedy asi miliardu hektarů, sníží se koncentrace
CO2 v atmosféře o 25%...až vyrostou a bude z nich
les, ideálně však nevytěžovaný prales. Bohužel to
zatím nevypadá, že by se vlády napříč světem
dohodly

na

tak

megalomanském

ozdravném

projektu. Navíc, jak už jsme naznačili, jedna věc
je zasadit a druhá věc je vyrůst. A stromy
opravdu neplní funkci filtru částic CO2, dokud
nevytvoří ucelený les s podrosty. V kontextu toho
je třeba říct, že akce typu komunitní výsadby
stromů v obcích mají jistě spoustu pozitivních
dopadů, např. na soudržnost spoluobčanů,
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STROMY - PLÍCE PLANETY
Jak snížit dopady lidské činnosti na kvalitu ovzduší

na vizuální podobu dané lokality, na zastínění
lokality, na zpevnění půdy v dané lokalitě, na
retenční schopnost půdy vůči vodě, a tak i na
celkový stav lokální biodiverzity...a to vše je
úžasné

a

jedinečné...

ale

na

snížení

emisí

skleníkových plynů v dané oblasti tato akce vliv
určitě

nemá,

resp.

velmi

zanedbatelný.

Naše

redakce tím rozhodně nechce říci, že by se mělo
od výsadby jednotek či desítek stromů upouštět,
ale nelze na ni spoléhat jako na prostředek
uzdravení ovzduší. Jen pro dokreslení celosvětové
situace - pouze v Brazílii ročně zmizí za účelem
těžby něco mezi 8 a 10. 000 Km2 deštných lesů,
tedy zhruba 1/10 celé plochy České republiky.
Naopak,

jeden

z

megalomanských

nejzajímavějších
projektů

a

nejvíce

velkoplošného

zalesnění se od roku 2007 odehrává v Africe.
Projekt států Africké unie nese název "The Great
Green Wall" a spočívá v zalesnění pásu dlouhého
7775 Km a širokého 15 Km. Tak vznikne přírodní
bariéra propojující východní a západní cíp Afriky
a bránící rozšiřování Sahary (mimo spoustu

"JED EN Z
NEJZ AJÍMAVĚJŠ ÍCH
PROJE KTŮ ZAL ES NĚNÍ
SE ODEHRÁVÁ V
AFRICE "

dalších pozitivních přínosů). Bohužel, stanovení
cíl do roku 2030 se zcela jistě dodržet nepodaří.
Aktuálně by měl být projekt zhruba ve své
polovině, resp. mírně za ní. Celkové dosavadní
investice projektu překročily částku 200 milionů
dolarů (asi 4,5 miliard korun) se zatím podařilo
osázet

"jen" čtyři miliony hektarů, tedy asi 10%

plánu. Aby se do roku 2030 podařilo plán splnit,
od

nynějška

by

bylo

zapotřebí

každoročně

zalesnit alespoň dvakrát takovou plochu, co
dosud.
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STROMY - PLÍCE PLANETY
Jak snížit dopady lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Co však brání úspěšnější realizaci projektu? Tedy
kromě logistických a investičních problémů...
Pokud

jste

odpověděli

"probíhající

změna

klimatu", tak jste odpověděli správně. Klimatické
změny se na území Afriky projevují tak rychle,
že například období dešťů v Senegalu posunuly o
měsíce a zkrátily o týdny. Takže zalesňování je
najednou daleko větší problém, než se tomu zdálo
v roce 2007, kdy projekt začínal.
Jak ale nemocným plicím planety pomoci, když
ani celosvětová cílená výsadba stromů nemusí
stačit? Odpověď můžeme nalézt ve světových
oceánech. Ty již nyní pohlcují přibližně 41%
všech pohlcovaných emisí CO2 na světě - a to je
k

tomu

cíleně

nevyužíváme.

Velká

výhoda

oceánské fauny, oproti té pozemské (ve smyslu
zachytávání CO2), je ta, že jen jeho malá část se
dokáže vrátit zpět do atmosféry, většina klesá ke
dnu. Navíc "zalesnění" oceánů by údajně mělo být
z mnoha důvodů finančně zajímavější.

" ODPOVĚ Ď MŮ ŽEME
NAL ÉZ T VE
S VĚTOVÝCH
OCE ÁNE CH"

Z toho důvodu už ve světě začínají vznikat reálné
pilotní

projekty

pěstování

drobných

řas

a

především chaluh na mořských "polích" o rozloze
několika

hektarů.

K

tomu

všemu

vznikají

subsidiární projekty, jak růst chaluh na mořském
dně levně a ekologicky urychlit. S jedním z
takových projektů přišel tým vědců z Univerzity
Cambridge pod vedením profesora Sira Davida
Anthony Kinga a spočívá s hnojení mořského
dna pomocí aerosolu obohaceného o železo.
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Jak snížit dopady lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Faktem je, že pěstování chaluh v mořských
polích není žádná novinka, funguje to často na
čistě komerční bázi - pěstují se chaluhy pro
restaurace,

pěstují

se

chaluhy

pro

(https://www.marinebiomass.com/),

biomasu

pěstují

se

chaluhy do farmaceutického průmyslu atd. Ale
pěstovat chaluhy s cílem zachránit nemocné plíce
planety, to je ta přelomová myšlenka.
Už v roce 2012 přišel tým lidí pod vedením Dr.
Antoine de Ramona s ambiciózním plánem na
využití 9 % celého světového oceánu pro tento
účel.

Podle

jejich

propočtů

by

nově

vzniklá

chaluhová megapole dokázala ročně absorbovat
na 19 miliard tun CO2 a to by mělo nemocným
plícím planety pomoci. Jen pro představu - město
velikosti New Yorku jich ročně vyprodukuje a
vypustí do ovzduší přibližně 170 milionů tun. A
zmíněných 9 % světového oceánu je přibližně
32,5 milionu kilometrů čtverečních, tedy asi 417
x větší rozloha, než má Česká republika.

"NEW YORK ROČNĚ
VYPUS TÍ DO OVZDU ŠÍ
170 MI LI ONŮ TUN
CO2"

Ano, zní to šíleně, ale v danou chvíli se to jeví
jako jedna z nejschůdnějších cest. Bohužel, přes
to, že od roku 2012 a přelomové studie na danou
tématiku narážejí a vrací se k ní nejrůznější
uznávaná média, je rok 2021 a nevypadá to na
výraznější

posun.

Zatím

tedy

budeme

muset

zůstat u naší výsadby stromů na zemi. Přes vše
výše

uvedené,

moudré

pořekadlo

praví,

že

desetkrát 0,1 je nakonec kýžená 1.

Vaše redakce
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ROZVOJ A ÚDRŽBA ZELENĚ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I

Vážení čtenáři,
jmenuji se Alena Stehnová a jsem starostkou centrálního městského obvodu Pardubice I,
tedy

samotného

centra

Statutárního

města

Pardubic.

Na

základě

dotazu

redakce

Harteckého žurnálu bych se s Vámi ráda podělila o naše zkušenosti s rozvojem a údržbou
městské zeleně, a to včetně příkladů z praxe.
Náš úhel pohledu je jednoduchý - probíhajícím
klimatickým

změnám

se

musíme

přizpůsobit,

snižovat škody a maximalizovat přínosy. Rozsah
urbanizace je zde

v centru krajského města de

facto 100 %, je tedy nezbytné přistupovat k
přírodním opatřením, která pomohou našemu
městu adaptovat se na změnu klimatu a současně
život ve městě zkvalitnit. Voda a zeleň jsou z
našeho pohledu dva základní prvky, jež pomáhají
vytvářet kvalitní a zdravé prostředí pro život.
Z

nejobecnějšího

hlediska

patří

mezi

podporovaná opatření náhrada zpevněných ploch
sídelní

zelení

a

stromy,

instalace

drobných

zelených prvků, jejichž významnou část tvoří
živá vegetace, nebo už i zelené fasády - ty,
podobně

jako

zelené

střechy,

pomáhají

ochlazovat vzduch v okolí, zachytávají nečistoty,

"VODA A ZE L EŇ JSO U
Z NAŠE HO PO HL ED U
DVA ZÁKL ADNÍ
PRVKY, JEŽ
P OMÁHAJÍ VYTVÁŘE T
KVAL ITNÍ A ZDRAVÉ
P ROSTŘE DÍ PRO
Ž IVO T. "

hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí.
A díky dobré práci našeho aparátu se nám daří
mnohé

tzv.

zelené

projekty

financovat

z

externích zdrojů. Jeden z posledních příkladů je
naše

žádost

stromořadí

v

o

podporu

Jahnově

projektu

ulici

a

na

Obnova
náměstí

Republiky, kterou jsme adresovali během roku
2020 na Státní fond životního prostředí skrze
výzvu Bergen a dle dosud dostupných informací
byl náš projekt na "české straně" podpořen.
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ROZVOJ A ÚDRŽBA ZELENĚ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I

Nyní ale zpět od financování k samotnému rozvoji a péči - základní péče o zeleň na
Městském obvodu (MO) Pardubice I je dána pasportem zeleně, který je aktualizován vždy
po několika letech (poslední aktualizace proběhla v r. 2017). Do dnešního dne např. není
v pasportu aktualizován prostor Přednádraží. MO I se v roli správce snaží o veškerou
svěřenou zeleň pečovat nad rozsah daný pasportem, který zahrnuje a hradí pouze normou
daný počet zálivek, pletí a minimum ostatní péče.
Jedná se často o zvýšení úrovně péče troj i více
násobné. Proč to děláme? Důvod je jednoduchý –
centrum města je takový „solar plexus“ - nervové
centrum celých Pardubic, kde se denně schází za
prací, zábavou i nákupy lidé ze všech městských
obvodů a nejméně 20 okolních obcí.
Díky intenzivní a odborně prováděné péči je zeleň
v centru i na Bílém předměstí upravená, čistá a
barevná. Původní výsadby plazivých jalovců a
skalníku opravdu parádu nedělaly.
Pojďme si vše ukázat řečí konkrétních údajů a
příkladů z praxe.
Stromy

" ZÁKLAD NÍ P ÉČE O
ZEL EŇ JE DÁNA
PAS PORTEM Z EL ENĚ "

Od roku 2019 vysazeno v rámci obvodu na 105
stromů, ke každému z nich byl při výsadbě
přidáván

hydrogel,

hnojivo

a

tři

kůly

pro

vyvázání dřeviny (ty je bohužel kvůli vandalismu
nutno často opravovat). Pokud je to vzhledem ke
stanovišti

vhodné,

jsou

dřeviny

tzv.

„zakůrovány“. Kmeny nejen nově vysazených
stromů

jsou

zabraňující

natírány
praskání

Arboflexem
kmene

při

–

látka

teplotních

výkyvech. Dřeviny jsou následně zalévány po
dobu

5-ti

let,

ve

zpevněných

plochách

jsou

stromy po dobu 3 let přihnojovány. Zálivka
probíhá 1 - 2x týdně – s ohledem na počasí. U
většiny stromů k zálivkám používány zálivkové
vaky, kterých jsme v roce 2019 nakoupili 300 ks
a standardně dáváme ke každé nové dřevině 2 ks.
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Alena Stehnová, starostka městského obvodu Pardubice I

Nutno dodat, že mnoho zásahů na dřevinách je prováděno i svépomocí naší pracovní četou
- např. instalace ochranných kůlů, instalace ochrany kmene, oprava úvazů, výměna
uhnilých, zcizených nebo zlomených kůlů, výkop výsadbových jam pro výsadby, dovoz
speciální zeminy, doplňování borky na výsadbové míse, kácení menších dřevin.
Do následující souhrnné kapitoly Veřejná zeleň
patří seče veřejně přístupných pozemků v majetku
města,

péče

o

parky,

trvalkové

a

letničkové

záhony, řezy živých plotů, pletí a
zahradní úpravy ostatní zeleně, zálivky, péče o
závlahové systémy.
Seče
Na území MO I je největší podíl sečí I. třídy – přes
300 tisíc m2, které se sečou 11x ročně. Seče II. třídy
jsou u nás daleko složitější, protože až 70% se
nachází na zelených pásech s výsadbou stromů,
případně na malých plochách podél domů, ve
vnitroblocích s chodníky, dětskými hřišti a např. i
auty zaparkovanými na trávě atd. Seč je proto
komplikovaná, obsahuje velký podíl "obsekávek",
je i nutné sfoukat posečenou trávu z chodníků.
Plochy se závlahou a parky je nutné sekat

"NA Ú ZEMÍ
MĚSTSKÉHO OB VODU
JE NEJVĚ TŠÍ P ODÍ L
SE ČÍ I . TŘÍ DY – PŘE S
300 TI SÍ C M2. "

nejméně 20 - 25x ročně.
Živé ploty
Na území MO I máme přes 6 km živých plotů podél
vozovek. Většina se řeže až 3x ročně buď kvůli
druhu keře nebo kvůli bezpečnosti – rozhledu v
křižovatce. Nejde jen o řez a tvarování – ořezy se
musí shrabat, zlikvidovat nálety, vytrhat plevel,
bioodpad odvézt na kompostárnu.
Parky
Pečujeme o Tyršovy sady (dodavatelsky), park Na
Špici

(celodenní

správce),

Bubeníkovy

sady,

náměstí Legií, Smetanovo náměstí, Husova ul.,
Schwarzovo náměstí.
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Za park se dá považovat díky fontáně, závlahám, rozsahu zeleně a mobiliáři i prostor
Přednádraží. U revitalizovaných parků zajišťujeme údržbu po dobu rozvojové i následné
péče vždy podle plánu údržby předaného autorem parku. Tyto činnosti ze 70% nejsou v
pasportu zeleně obsaženy nebo nemají potřebnou četnost.
Travnaté plochy většiny parků udržujeme nejen
sečí, ale je nutné je vertikutovat, hnojit – tyto
činnosti v pasportu zeleně vůbec nejsou. V parcích
zřizujeme

nebo

obnovujeme

záhony

trvalek

i

letniček, na podzim rozpichujeme do trávníků
jednotlivé jarní cibuloviny (např. takto využíváme
likvidované

cibuloviny

„od

Smetany“).

V

Bubeníkových sadech jsme zřídili 3 plochy s
výsevem květin a bylinek pro barevné oživení a
hmyz.

V

Tyršových

sadech

je

naopak

díky

nedostatečné vrstvě humusu nutné provádět i top
dresing trávníků. Součástí Tyršových sadů je nová
travnatá

plocha

v

ul.

U

Stadionu

vybavená

závlahami z vlastní jímky. I zde je ale nutné trávu
pravidelně hnojit a provzdušňovat drn.
Jak jsem již uvedla v souvislosti s výsadbou
stromů, k péči o zeleň patří i zálivky. V posledních
10 letech se v rámci našeho obvodu náklady na
tuto činnost zvýšili

4x vlivem výprahy. A jak

dlouho závlahu provádíme? U nových stromů až 5

"V TYRŠ OVÝCH
SADE CH JE NAOP AK
DÍ KY NE DOSTATEČNÉ
VRSTVĚ HU MUS U
NU TNÉ PROVÁDĚ T I
TOP DRES ING
TRÁVNÍKŮ. "

let, nově vysazených živých plotů, záhonů až 3
roky. V rámci dlouhodobého snížení nákladů na
tuto činnost jsme se pro letošní rok rozhodli
pořídit malé nákladní auto s cisternou a přijali
nového

pracovníka

pro

obsluhu.

Auto

navíc

využíváme i pro svoz bioodpadu.
O péči a rozvoji městské zeleně v rámci našeho
obvodu by se dalo psát ještě mnohem více - to už si
ale necháme na příště. Závěrem mi dovolte popřát
Vám všem v této nelehké době hodně zdraví a sil
do dalších dnů.
Alena Stehnová
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NORSKÉ FONDY SE V ROCE 2021
ZAMĚŘÍ NA ZNEČIŠTĚNÍ VOD A OVZDUŠÍ
Ivona Skálová, projektová manažerka SFŽP, oddělení pro řízení Norských fondů
Státní

fond

životního

prostředí

České republiky připravuje pro rok
2021 vyhlášení čtyř nových výzev,
které budou čerpat prostředky z
Norských
programu

fondů

2014-2021.

Životní

V

prostředí,

ekosystémy a změna klimatu se
tentokrát
zaměří na problematiku znečištění
ovzduší na místní úrovni a také na
znečištění povrchových vod zbytky
léčiv. A na jaké výzvy se můžeme
těšit?
Call-1 „RAGO“
Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních

" "do praxe
projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva „Rago“, pojmenovaná po jednom z nejmenších národních parků Norska, bude
vyhlášena v první polovině roku 2021. Žadatelům z řad právnických osob nabídne podporu
od 5,2 do 26 milionů korun na realizaci pilotních projektů a aplikaci vědeckovýzkumných projektů v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémů. Celková alokace této
výzvy je 150 254 598 korun a žadatelé z ní mohou pokrýt až 90 % způsobilých výdajů
svého projektu.
Výzva bude vyhlášena jako dvoukolová, což znamená, že žadatelé v prvním kole výzvy
musí předložit nejprve tzv. projektové záměry, které budou posouzeny Expertní komisí
složenou z odborníků v oblasti ochrany životního prostředí. Pouze záměry s doporučujícím
hodnocením mohou být předloženy ve formě žádosti o podporu v druhém kole výzvy.
·
Call-3B „TRONDHEIM“
Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků
Výzva „Trondheim“ získala své pojmenování po norském městě, které je známé mimo jiné
tím, že přímo v jeho centru lze na udici lovit lososy. Výzva se zaměřuje na problematiku
znečištění povrchových vod zbytky léčiv a aplikaci pilotních projektů k odstranění tohoto
druhu znečištění. Výzva je rovněž vyhlašována jako dvoukolová a žadatelé musí
STRANA 12

HARTECKÝ ŽURNÁL / ZIMA 2021

NORSKÉ FONDY SE V ROCE 2021
ZAMĚŘÍ NA ZNEČIŠTĚNÍ VOD A OVZDUŠÍ
Ivona Skálová, projektová manažerka SFŽP, oddělení pro řízení Norských fondů
předložit k posouzení nejprve své projektové záměry. Pro realizaci svých aktivit mohou v
druhém kole výzvy získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun a pokrýt tak až 90 %
způsobilých nákladů projektu. Celková alokace výzvy, která bude vyhlášena v první
polovině roku 2021, je 78 000 000 korun. Státní fond životního prostředí však v tuto chvíli
jedná o možnosti navýšení alokace pro tuto výzvu o dalších 11 milionů korun.
·SGS-2
Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi
Výzva SGS-2 s celkovou alokací 26 000 000 korun bude vyhlášena v polovině roku 2021 a
podpoří monitoring a identifikaci zdrojů znečištění na místní úrovni pomocí senzorického
měření znečištění ovzduší. Žadatelé z řad právnických osob budou moci získat podporu od
260 000 do 2,6 milionu korun. Podmínky výzvy jsou v tuto chvíli v procesu přípravy.
Call-3A
Zajištění

infrastruktury

analytických

metod

a

pro

vhodných
identifikaci

znečišťujících látek ve vodním prostředí

""

(v souladu s nařízením evropské směrnice
č. 2008/105/EC)
Poslední

z

norských

výzev

roku

2021

pomůže zajistit lepší vybavení laboratoří a
metod pro analýzu znečišťujících látek ve
vodním prostředí u subjektů zajišťujících
monitoring povrchových vod dle Rámcové
směrnice o vodách (2000/60/ES), respektive
dle §21 zákona o vodách (254/2001 Sb).
Celková alokace výzvy, která bude
rozdělena mezi žadatele z řad právnických osob, byla stanovena na 78 000 000 korun.
Žadatelé mohou na své projekty získat od 5,2 do 19,5 milionu korun. Bližší podmínky této
výzvy jsou v tuto chvíli rovněž v procesu přípravy. Výzva bude vyhlášena zhruba
v polovině roku 2021.
Ivona Skálová
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ZAZIMOVÁNÍ JEZÍREK A TŮNÍ
JE V TOM ROZDÍL?
Luděk Hojný, zakladatel společnosti

Otázka již nabízí odpověď - ano, samozřejmě je
v tom rozdíl. Tůně není jezírko a naopak, i
když některé znaky se mohou prolínat. Bavíme
se nyní primárně o tom prostředí intravilánu městských parků, zahrad a obydlí.
Tůní rozumíme vodní biotop, který je v našich
podmínkách

nejčastěji

bez

vodního

oběhu

nuceného nebo přirozeného a především je
celoročně ponechán svému přirozenému vývoji,
tzv.

sukcesi.

Tůně

má

v

zásadě

funkci

biodiverzitní a související funkci zadržení vody
v krajině, nikoli však hospodářskou.
Tůně je přirozeně zanášena sedimentem, který
v

ní

zůstává,

odstraněn.
sukcese

není

filtrován

Postupem

času

přeměně

tůně

k

ani

dochází
v

jinak
vlivem

mokřad

či

"polomokřad", může přejít do fáze rašeliniště

"P OSTUPE M ČASU
DOCHÁZÍ VLI VEM
SUKCES E K PŘEMĚNĚ
TŮNĚ V MOKŘAD ČI
JINÝ BI OTOP. "

nebo jiného biotopu, který už však nemá s
původní vodní plochou nic společného.
Živočichové přirozeně se vyskytující v tůni
nevyžadují

speciální

péči,

vyskytující

se

V

živočichové

buď

flora.
tůni

stejně
zimním

opouští,

jako
období

nebo

jsou

schopni snášet zimní prostředí, a to například i
stavy, že voda v tůni zamrzá. Není třeba proto
do ledu na hladině tůní v zimním období dělat
díry jako v případě jezírek s cíleně chovanou
osádkou ryb nebo jiných živočichů.
Z

výše

uvedeného

vyplývá,

že

tůně

naší

speciální údržbu před zimou nebo během ní
nepotřebuje.
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ZAZIMOVÁNÍ JEZÍREK A TŮNÍ
JE V TOM ROZDÍL?
Luděk Hojný, zakladatel společnosti

Naopak jezírko je uměle vytvořený biotop za
nějakým

hospodářským

nebo

řekněme

rekreačním účelem. Může se jednat o jezírka na
pěstování rostlin, jezírka určená k chovu ryb či
jiných druhů živočichů, jako v mém případě
želv....hlavně

želv

(Směje

se

-

poznámka

redakce). V poslední době je velkým trendem
budovat na zahradách jezírka koupací, někdy
zároveň osazená živočichy, někdy naopak.
V

každém

případě

je

v

jezírku

vytvořena

cirkulace vody, která jezírko v podstatě "uměle"
udržuje ve stavu jezírka. Sedimenty jsou v
takovém případě vyplavovány nebo odváděny
do filtrační zóny, která může mít buď podobu
technologickou nebo přírodní.
Pokud

se

jedná

o

jezírko

s

filtrací,

je

standardem tento filtrační systém před zimou
odpojit. Jednak je jeho funkce zbytečná, protože

" POKUD SE JEDNÁ O
JE ZÍ RKO S FI L TRACÍ ,
JE STANDARDE M
TE NTO FI L TRAČNÍ
SYSTÉM PŘED ZI MOU
OD POJIT. "

při nízkých či záporných teplotách dochází k
minimalizaci

metabolismu

ryb

i

dalších

živočichů a nedochází ke tlení rostlin. Dalším
důvodem je samozřejmě bezpečnost filtračního
systému

vlivem

výkyvů

teplot

kolem

bodu

mrazu a pod ním.
Během zimního období se pouze zachovává v
běhu recirkulační systém, aby se zamezilo
promrznutí celé hladiny a byla možnost odvodu
toxických

plynů

z

usazeného

sedimentu

a

nedošlo k úhynu osádky.
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ZAZIMOVÁNÍ JEZÍREK A TŮNÍ
JE V TOM ROZDÍL?
Luděk Hojný, zakladatel společnosti

Pokud dojde k zamrznutí hladiny, mělo by být
naší povinností odvod těchto toxických plynů
zajistit

vytvoření

otvoru

do

ledové

plochy,

samozřejmě vždy s důrazem na svou vlastní
bezpečnost. S ohledem na existenci rybí osádky
se doporučuje otvor tzv. nevysekávat, ale použít
např. horkou vodu.
Pokud máme v jezírku osazeny nějaké vodní
rostliny, je v případě dlouhodobé přítomnosti
sněhu v zimním období tento z ledové plochy
odstranit, aby měly rostliny dostatek světla. Opět
s

důrazem

na

vlastní

bezpečnost.

Pokud

v

jezírku pěstujeme takové vodní rostliny, které
mají stonky vyčnívající nad hladinu, tak jejich
stonky na zimu neodstraňujeme, protože vytváří
jakýsi

přirozený

systém

odvodu

zmíněných

toxinů ze sedimentu.
Co se týká živočichů žijících v našem jezírku,
tak pokud má jezírko dostatečnou hloubku (min 1
m,

spíše

však

více)

a

dodržíme

princip

nezamrznutí celé hladiny, neměl by být problému
ryb. Teplomilné druhy živočichů samozřejmě
umístíme na zimu do teplejšího prostředí. Musím
se přiznat, že každoroční podzimní výlov a
zazimování želv, které u nás na Hartě probíhá,
patří mezi zdejší největší události a často se na
to jezdí dívat rodina a přátelé. Speciálně u
kajmanek supích je to docela i adrenalinový
sport.
Závěrem chci poděkovat našim čtenářům za
přízeň a popřát jim zdraví v této těžké době.
Snad se na jaře na Hartě uvidíme.
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NOVINKY ZE SNĚMOVNY:

NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Jan Řehounek - Poslanec Parlamentu ČR
Vážení čtenáři Harteckého žurnálu,
jmenuji se Honza Řehounek, jsem poslancem
Parlamentu ČR za Pardubický kraj a žiju v
malebné

obci

Žlebské

Chvalovice

v

Železných horách.
S

redakcí

Harteckého

domluvili,
pravidelně

že

Vás

žurnálu

jsme

společně

informovat

o

tom,

se

budeme
co

se

ve

Sněmovně stalo nebo bude dít důležitého v
oblasti životního prostředí / biodiverzity /
ochrany zvířat, rostlin a přírody obecně.
I když svým zaměřením v rámci Poslanecké
sněmovny

spadám

do

oblasti

obrany

a

rozpočtu, vyrůstal jsem v ryze zemědělské
rodině, a proto mám k přírodě velmi blízko hlavně tedy z toho hospodářského pohledu.
U nás doma jsme se vždy snažili hospodařit

" HO SPODAŘI T TAK,
A BY S I E KO NOMI KA
PODÁVA LA RUKU S
UDRŽI TE L NOSTÍ"

tak, aby si ekonomika podávala ruku s
udržitelností, jinak by to ani nešlo. A přesně
tento princip se snažím hájit i v rámci svého
působení v zákonodárném sboru.
Čím

bych

naši

společnou

rubriku

rád

zahájil, je nedávná novela zákona č. 246 /
1992 Sb., Zákona na ochranu zvířat proti
týrání. Příslušná novela č. 501/2020 prošla
celým zákonodárným procesem a účinná je
teprve
diskuzí

několik
bylo

dní,

vedeno

od

1.2.2021.

hlavně

o

Mnoho

klecovém

chovu nosnic, ale tomu se zde věnovat
nechci.

Novela

podle

mě

přináší

daleko

zásadnější změny a to i ve vztahu k obcím.

STRANA 17

HARTECKÝ ŽURNÁL / ZIMA 2021

NOVINKY ZE SNĚMOVNY:

NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Jan Řehounek - Poslanec Parlamentu ČR
Co bylo od začátku hlavní myšlenkou novely,
je v první řadě zlepšit podmínky zvířat v
chovech a ideálně posílit pozici státu v řešení
problémových

případů.

Čím

se

to

určitě

podařilo, je zvýšení pokut za týrání zvířete až
do

výše

jednoho

milionu

přesnější

definicí

tzv.

Kč

a

zároveň

množíren.

Zde

si

dovolím citovat přímo vybranou pasáž novely,
protože je velmi jasně definovaná v § 7a,
odstavci 1:
"Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich
rozmnožování,

v

zařízení,

včetně

bytu,

ve

kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo
kočky

v

nevhodných

podmínkách,

které

způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu,
který

jim

neumožňuje

fyziologické,

uspokojovat

biologické

nebo

jejich

etologické

potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se
rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě
první, i když není hlavním cílem činnosti
chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení
zisku."

"SP OLE ČNĚ S
LO ŇSKOU NOV EL OU
TRE STNÍ HO
Z ÁKONÍKU S E JED NÁ
O DAL EKO
S TRI KTNĚ JŠÍ PRÁVNÍ
RÁ ME C O CHRANY
ZVÍ ŘAT. "

Zároveň s touto novou definicí se zvedla
minimální výše pokuty za chov zvířat tímto
zakázaným způsobem, a to na min. 5 - 10 tisíc
Kč dle míry provinění. Je pravdou, a už to
bylo řečeno jinými, že společně s loňskou
novelou

zákona

č.

40/2009

trestního

zákoníku se jedná o daleko striktnější a
přesnější

právní

doposud.

Jen

na

rámec,
okraj

než

tomu

zmíněná

bylo

novela

Trestního zákoníku výrazně zpřísňuje tresty
za týrání zvířat, zavádí nový trestný čin
chovu zvířat v nevhodných podmínkách a
zavádí nový druh trestu zákaz držení a chovu
zvířat pro nejhorší delikty.
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NOVINKY ZE SNĚMOVNY:

NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ
Jan Řehounek - Poslanec Parlamentu ČR
V čem však já spatřuji v rámci novely zákona
největší posun a slibuji si od toho v praxi asi
nejvíce,

je

zákonná

snaha

o

přenášení

nákladů za předběžnou náhradní a náhradní
péči zvířat na stát. Ministerstvo zemědělství
totiž nově bude moci nově hradit obcím s
rozšířenou
náklady

působností

spojené

s

účelně

vynaložené

umísťováním

týraných

zvířat do náhradní péče. Bude se jednat o
situace, kdy tyto náklady přesáhnou směrem
k jednomu "chovateli" 200 000 Kč. A podle
dikce zákona tak půjde učinit i formou zálohy
na

úhradu.

Tedy

obec

nebude

muset

s

proplacením nákladů čekat až do celkového
vyřešení situace s problémovým chovatelem,
ale bude mít stát jako partnera už od začátku.
Co se účelně vynaloženými náklady myslí?
Doslova se jedná o náklady na přepravu
zvířete, na umístění zvířete, na krmivo, na
veterinární

péči,

na

léky

a

zdravotnický

materiál, ostatní náklady podle zdravotního
stavu zvířete a mzdové a obdobné náklady na
zabezpečení předběžné náhradní péče nebo

"MI NI STE RSTVO
ZE MĚ DĚL STVÍ BU DE
NOVĚ MOCI OBCÍ M
PROPLÁ CET ÚČELNĚ
VYNAL OŽENÉ
NÁKLADY ZA
PŘEDBĚ ŽNOU A
NÁHRADNÍ PÉČI "

zvláštního opatření.
Vím, že mnohé obce problémové chovatele a
podobné případy tohoto druhu často vůbec
nechtěly řešit. Bylo to právě z důvodu, že by
taková stotisícová až milionová záchrana
velmi zasáhla jejich rozpočty a peníze by pak
někde chyběly. Speciálně u nejmenších obcí by
se jednalo o desítky procent jejich celého
ročního rozpočtu. Věřím tedy, že tato novela
přinese nejen obcím, ale druhotně nám všem
větší odhodlání bojovat proti šmejdům, kterým
jejich vlastní svědomí dovolí udělat takovou
ohavnost, jako je týrat zvíře.
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ZÁVĚREM

ZAPOJTE SE
DÍKY ZA

Vážení čtenáři,
děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

PŘÍZEŇ

žurnálu a dočetli jej opět až sem. Je pro nás
příslibem, že to pro Vás snad nebyl zcela marný
čas.

ZASE PŘÍŠTĚ :-)

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.

STRANA 20

HARTECKÝ ŽURNÁL / ZIMA 2021

ZIMA 2021

4. VYDÁNÍ

PARTNEŘI

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN GRANTEM Z NORSKÝCH FONDŮ
Supported by grant from the people of Norway.
WWW.EEAGRANTS.CZ
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