
Jaro je krásné roční období. Příroda se začíná

probouzet, stromy a keře zelenat, zvířata přivádí na

svět další generace. Letos jsme si na něj museli trochu

déle počkat a už je de facto za námi, vše během měsíce.

Dá se očekávat, že to bude v příštích letech podobné.

Klima se nám prostě velmi rychle mění, ať už si to

chceme přiznat nebo ne. A bohužel ano, je to výsledek

činnosti nás - lidí. Ale nemá smysl brečet nad rozlitým

mlékem, musíme se s tím naučit žít a realisticky

řečeno - snažit se to alespoň nezhoršit.

Jaro máme rádi ještě z jiného důvodu - naplno se

každoročně rozjíždí provoz Hartecké stezky a my se s

Vámi můžeme podělit o to, co jsme za zimu stihli

připravit nového.

ÚVODEM
  Luděk Hojný, zakladatel ZAJÍMAVOSTI
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Jak už zaznělo v úvodu žurnálu, na jaro jsme si

letos museli opravdu počkat. To s sebou díky

nepřízni počasí přineslo také posun plného

letního provozu Hartecké stezky, na kterou Vás

tímto srdečně zveme. Na co nového se u nás

můžete těšit? Tedy kromě každoročních

udržovacích prací, jako jsou zpevňování cestiček

kamením, rozšiřování sbírky druhů rostlin,

průběžná  úprava již existujících výběhů zvířat...

Vezmeme to postupně, tedy od brány. Hned u

vchodu Vás čeká jeden z našich nejnovějších

přírůstků, automatická pokladna Julie. Tohoto

nového pomocníka nám pomohl získat díky své

podpoře Pardubický kraj a nám to umožňuje

věnovat se naplno správě a rozvoji stezky. Jako

každá inovace, i tato s sebou nesla počáteční

těžkosti v podobě občasného nedorozumění dvou

IT systémů a to znamenalo výpadky plateb

formou karty, která je jinak jak u nás, tak

našich návštěvníků čím dál více žádoucí a

očekáváme zvyšování tohoto trendu. Jinak je ale

samozřejmě možné platit pokladně i klasicky,

tedy hotovostně. Na displeji pokladny jednoduše

návštěvníci navolí typ požadované vstupenky

(dospělí / děti / rodina / senioři a ZTP), zvolí

formu platby a potvrdí. Následně je pokladnou

vytištěna vstupenka s kódem, který se již jen

následně přiloží ke scanneru u brány a

návštěvník je vpuštěn dovnitř. Pohodlně projdou

i rodiny s malými dětmi a kočárky.

Další novinkou je možnost zakoupení misky

krmení pro vybranou zvěř. Konkrétně se jedná o

ryby  a želvy vyskytující se v několika desítkách

jezírek a tůní Hartecké stezky. 

HARTECKÁ STEZKA
Znovu naplno otevřela brány. Co je nového?

AUTOMATICKÁ
POKLADNA BYLA
POŘÍZENA DÍKY

PODPOŘE
PARDUBICKÉHO

KRAJE
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Také je možné zakoupit krmení pro býložravce,

jako jsou lamy, kozy, ovce, zebu, osli a další. Ve

všech případech se jedná o sušené granule

obsahující správný podíl všech důležitých živin,

které zvířata potřebují. Dlouho jsme se k tomuto

kroku odhodlávali a zvažovali všechna pro a

proti. Hlavní výhodou je zvýšení interaktivity

chovaných zvířat s návštěvníky stezky. Když

zvířata cítí jídlo, začnou se samozřejmě o

návštěvníka více zajímat a ten má pak lepší

příležitost si zvíře prohlédnout, případně vyfotit,

nebo natočit. Hlavním rizikem pak možnost

nezodpovědného chování jednotlivců spojené s

nedodržením bezpečných vzdáleností od zvířete

apod. a to je pak spojené s větším rizikem

nehody. Zároveň  je nevýhodou takového

přístupu i menší kontrola nad objemem příjmu

potravy konkrétních zvířecích jedinců. Při

zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli volání

našich návštěvníků vyslyšet a věříme, že budou

při krmení obezřetní a rozumní.

Když budete procházet dále Harteckou stezkou a

pozorně sledovat výběh a jezírka, můžete si

všimnout, že drtivá většina z kolekce želv už je

ze svých zimovišť venku a užívá si jarního a

skoro letního počasí. Nejvíce se ven do nového

výběhu, který zatím viděli jen přes sklo, těšili

naši dva drobečci, kteří se k naší partě připojili

v zimě. Dovolte, abychom Vám oficiálně

představili  Juniora a Forresta, zástupce želvy

obrovské, jediné dva kusy svého druhu v

Pardubickém kraji. Kromě Hartecké stezky jsou

v ČR želvy obrovské chovány už pouze v ZOO

Praha, ZOO Dvůr Králové a ZOO Plzeň, odkud k

nám byly na základě spolupráce deponovány.

HARTECKÁ STEZKA
Znovu naplno otevřela brány. Co je nového?

DOVOLTE, ABYCHOM
VÁM PŘEDSTAVILI

FORRESTA A
JUNIORA, ZÁSTUPCE

ŽELVY OBROVSKÉ
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Asi si umíte představit, že už jen pouhá logistika

takové akce byla docela náročná. Menší ze želv,

Junior, váží 87 Kg, větší Forrest dokonce 101 Kg.

Jejich příjezd k nám pak předcházely úpravy

jejich vnitřního výběhu pro aklimatizaci a

načerpání sil po cestě přes půlku republiky. A jak

už jsme předznamenali, připravili jsme pro ně

venkovní výběh mezi výběhy pro zebu a

vznikající voliéry pro ptáky za skleníkem.

Speciálně agilnější Forrest nový prostor ocenil. 

Další novinkou, kterou ocení zejména účastníci

organizovaných environmentálních programů

Hartecké stezky, je rozšíření výukových prostor o

vnitřní učebnu. Do loňského roku probíhaly

výukové environmentální programy pouze v

zahradě, a tak jsme byli vždy velmi limitováni

počasím a jeho přízní. Díky rozšíření výukových

prostor do sídla ústavu a rekonstrukcí těchto

velmi starých prostor vznikla učebna o velikosti

cca 100m2. Učebna bude využívána jak pro

výukové programy pro školy, tak pro další

připravované projekty – akreditační programy,

školení a workshopy, které budou určeny i pro

širokou veřejnost. Díky novým prostorám

nebudeme omezeni počasím a nabídku programů

budou zájemci moci využívat celoročně. Projekt

rozšíření výukových prostor proběhl též za

významné podpory Pardubického kraje, kterému

tímto ještě jednou děkujeme.

Zakrslí japonští jelínci Sika na Hartecké stezce -

to je další věc, kterou byste u nás ještě vloni

nepotkali. Od začátku letošního roku nám dělají

společnost celkem tři jedinci, z toho dva jeleni a

jedna laň.  Svůj výběh našli ve smrky zalesněné

části Hartecké stezky,

HARTECKÁ STEZKA
Znovu naplno otevřela brány. Co je nového?

DÍKY ROZŠÍŘENÍ
VÝUKOVÝCH

PROSTOR VZNIKLA
VNITŘNÍ UČEBNA O
VELIKOSTI 100 M2
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tedy zcela vzadu na jejím jihozápadním cípu.

Věříme, že se jim u nás bude dařit a už od

příštího jara své stavy rozšíří. Během roku pro

Vás připravíme soutěž o ceny ve vymyšlení

nejlepších jmen pro všechny tři.

Abychom neodhalili všechny tajemství a

novinky, které na Vás na Hartecké stezce čekají,

poslední zmínku věnujeme projektu, jehož

realizaci právě startujeme a jež byl doporučen k

podpoře z Norských fondů ČR a Státního fondu

životní prostředí. Jedná se o projekt zacílený na

rozšíření populace silně ohrožených

obojživelníků a plazů na Hartecké stezce,

konkrétně se pak jedná o  ještěrku obecnou,

slepýše křehkého, kuňku obecnou (ohnivou) a

čolka obecného. Všechny čtyři druhy naší stezku  

obývají a my jim vyčleníme další kus stezky pro  

život. Ve prospěch rozšíření populace ještěrky

obecné a slepýše obecného vzniknou dvě podélné

zídky skládané z opukového kamene a ve

prospěch rozšíření kuňky obecné a čolka

obecného dojde k vytvoření dvou podlouhlých

tůní. Oboje bude realizováno dle metodik

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Součástí

projektu bude osvěta v podobě realizace 4

naučných tabulí informujících o provedených

opatřeních a chráněných živočišných druzích.

- 

Závěrem článku nám dovolte Vás ještě jednou
co nejsrdečněji pozvat k nám na výlet.
Návštěvou Hartecké stezky nejen podporujete
snahu o trvalou udržitelnost přírody, ale jistě
tu strávíte pár příjemných chvil a možná se i
dozvíte něco nového. 

Otevřeno máme:

Po - Pá 14 -17/ So 10 -17 / Ne 14 -17

HARTECKÁ STEZKA
Znovu naplno otevřela brány. Co je nového?

VE PROSPĚCH
ROZŠÍŘENÍ POPULACE

KUŇKY A ČOLKA
DOJDE K VYTVOŘENÍ

DVOU TŮNÍ



JAK SE MĚNÍ KLIMA
Výzkum a závěry odborníků v rámci projektu Perun
Autor: MgA. Monika Hrubalová, Český hydrometeorologický ústav
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Cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které se bude dlouhodobě věnovat

výzkumu v oblasti změny klimatu. Půjde o podrobnou analýzu probíhajících změn a

stanovení vývoje budoucích změn, včetně identifikace rizik pro životní prostředí a pro

společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci

strategických dokumentů určené k rozhodovacím procesům nejen v oblasti adaptace na

změnu klimatu, ale i pro zmírňování následků těchto změn. 

ŘEŠENÍ CELÉHO
PROJEKTU JE ČASOVĚ
ROZLOŽENO NA 6,5
LET DO KONCE ROKU

2026

Garantem projektu je Ministerstvo životního

prostředí a kromě ČHMÚ je do řešení zapojena

řada dalších odborných institucí: Česká

geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta

a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav

výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.

Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.

„Změna klimatu a její dopady je téma, které se nás

všech bude týkat během následující let i desetiletí.

Projekt Perun je nesmírně důležitý, protože

přináší vědecké poznatky konkrétně zaměřené na

území České republiky, která nám v budoucnu

pomohou zejména při přípravě adaptačních

opatření,“ uvádí ministr životního prostředí

Richard Brabec.

Výstupy budou shrnuty ve veřejnosti přístupné

souhrnné výzkumné zprávě doplněné veřejnými

databázemi, metodikami a vědeckými

publikacemi. Jedinečným rysem projektu je v

neposlední řadě spojení pracovníků z různých

institucí a odborností. Tato rozličnost by měla

vést k širokému pohledu odborníků na

zkoumanou problematiku, měla by pomoci k

lepšímu pochopení problematiky klimatických

změn. Řešení celého projektu je časově rozloženo

na 6,5 let, do konce roku 2026 a předpokládané

náklady na celou dobu řešení dosahují téměř 360

mil. Kč. 
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Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Radim

Tolasz, Ph.D. z Českého hydrometeorologického

ústavu.

„I když ve světě probíhají nebo budou probíhat

obdobné projekty, nebudou v takovém prostorovém

detailu zaměřeny na ČR. Věřím, že se nám podařilo

sestavit kvalitní tým pro řešení definovaných

výzkumných témat, ve kterém máme zastoupeny

celou řadu odborností“ doplňuje Radim Tolasz.

Více o projektu: 
„V rámci přípravných prací na návrhu projektu

jsme se kromě odborné náplně jednotlivých

výzkumných témat také zabývali i tématem

komunikace s veřejností. Téma klimatické změny a

adaptace na změnu klimatu se postupně dostává

mezi významná témata u laické i odborné

veřejnosti, proto jsme se věnovali i návrhu

zajímavého a zapamatovatelného názvu. Z

anglického názvu projektu „Prediction, Evaluation

and Research for Understanding National

sensitivity and impacts of drought and climate

change for Czechia“ jsme odvodili zkrácené

označení PERUN. Pod touto zajímavou zkratkou,

bychom rádi projekt a jeho průběžné výstupy rádi

komunikovali směrem k veřejnosti a médiím“ uvádí

RNDr. Radim Tolasz, hlavní koordinátor tohoto

projektu. 

Projekt je rozdělen na osmi hlavních oblastí, s
následujícími hlavními cíli:
1. Vytvoření a provoz nástrojů pro modelování

systému atmosféra-hydrosféra pro ČR. 

Adaptace aktuální verze předpovědního modelu

ALADIN na ALADIN-CLIMATE, jeho provoz a

příprava vstup pro další řešitele a návazný

výzkum.

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY NA CELOU

DOBU ŘEŠENÍ
DOSAHUJÍ TÉMĚŘ 

360 MIL. KČ

JAK SE MĚNÍ KLIMA
Výzkum a závěry odborníků v rámci projektu Perun
Autor: MgA. Monika Hrubalová, Český hydrometeorologický ústav
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2. Sestavení scénáře změny klimatu do roku 2100

budou obsahovat nejen základní klimatické a

agroklimatické charakteristiky, ale i popis

hydrologického cyklu a změn půdního klimatu.

3. Příprava a testování prostředků pro sezónní

předpovědi klimatických podmínek se zaměřením

na sucho, kdy se bude analyzovat možnost

využití stávajících systémů sezonních

předpovědí, porovnávat jejich výstupy s výsledky

měření na území ČR apod.

4. Vyhodnocení rizik souvisejících s aktuální

změnou klimatu, včetně odhadů vývoje těchto

rizik do konce století s cílem definovat

hydrometeorologické extrémní jevy, které

představují samostatně nebo ve spolupůsobení

riziko pro společnost.

5. Dle výstupů analýz, souvisejících s nástupem a

průběhem suchých epizod, bude hodnocení a

případně návrhy změn operativního řízení. Dále

bude zdokonalen monitoring suchých epizod a

připraveny podklady pro varování.

6. Dle nezbytného sledování změn charakteristik

hydrologického režimu budou připraveny

regionální odhady návrhových srážek pro různé

délky trvání deště (10min až 3denní) a odhady

změn návrhových srážek s ohledem na změny

klimatu. V oblasti povrchových vod budou

zkoumány změny v režimu zejména minimálních

průtoků, kdy povrchové toky jsou napájeny

výhradně ze zdrojů podzemních vod.

PROJEKT JE
ROZDĚLEN DO OSMI
HLAVNÍCH OBLASTÍ

JAK SE MĚNÍ KLIMA
Výzkum a závěry odborníků v rámci projektu Perun
Autor: MgA. Monika Hrubalová, Český hydrometeorologický ústav
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7. Budou hodnoceny a analyzovány dopady

změny klimatu na krajinu. K dispozici bude

detailní analýza řešící dopady změn půdně

klimatických podmínek a fenologického vývoje

na ekosystémy v období 1961-2020 a v budoucích

podmínkách simulovaných klimatickými modely.

U neřízených ekosystémů půjde především o

posun vegetačních stupňů a změn fenofází

vybraných rostlin a škůdců. U řízených

ekosystémů půjde o posun rajonizace

produkčních oblastí, dopadů na výnosy a kvalitu

vybraných plodin a změn fenofází.

8. Bude vypracována syntéza výstupů celého

výzkumného projektu tak, aby bylo možné 

aktualizovat strategické dokumenty na úrovni

resortů i vlády ČR, konkrétně Aktualizace

Národního akčního plánu adaptace na změnu

klimatu a národní adaptační strategie.

Informace k projektu a výsledky se budou

zveřejňovat na webu projektu: www.perun-

klima.cz a na sociální síti Twitter

(@perun_klima) a v neposlední řadě během

plánovaných odborných seminářů a konferencí.

MgA. Monika Hrubalová

Vedoucí tiskového a informačního oddělení

Český hydrometeorologický ústav

INFORMACE K
PROJEKTU A

VÝSLEDKY SE BUDOU
ZVEŘEJŇOVAT NA

WEBU WWW.PERUN-
KLIMA.CZ

JAK SE MĚNÍ KLIMA
Výzkum a závěry odborníků v rámci projektu Perun
Autor: MgA. Monika Hrubalová, Český hydrometeorologický ústav



TÁNÍ PERMAFROSTU
Skrytá hrozba pro ovzduší
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Permafrost, neboli trvale zmrzlá vrstva půdy,

alternativně horniny, se vyskytuje v chladných

oblastech za polárním kruhem, především na

severní polokouli v oblastech Arktidy. V

souhrnu pokrývá přibližně 20% povrchu

světové pevniny. Permafrostu logicky vyhovují

velmi nízké teploty. Např. za zmíněným

polárním kruhem, kde se drží průměrné roční

teploty pod 5 °C, dosahují ty zimní i -50 °C.

Navíc letní období je zároveň relativně chladné

a krátké na to, aby dovolilo půdě roztát do

větších hloubek. V těchto oblastech dosahuje

vrstva permafrostu i několika set metrů do

hloubky. Rozlohou největší "pole" permafrostu

lze nalézt na Sibiři, dále pak v oblastech

Aljašky a sousední Kanady. Přirozeně se s

postupem na jih vrstva permafrostu ztenčuje a

naopak, čím se vydáte více severněji, tím je

širší / hlubší. Nad trvale zmrzlou vrstvou

permafrostu leží tzv. aktivní vrstva, která

pravidelně v letních obdobích rozmrzá a její

hloubka se pohybuje od 10 cm v nejsevernějších

oblastech, přes ca 1 m v jižní Arktidě až po 15

m na jižním okraji výskytu permafrostu v

mírném pásu. 

Vlivem lidské činnosti se, jak jsme uváděli již v

minulých číslech Žurnálu, dramaticky mění

klima, a to i těchto trvale zmrzlých oblastech.

Oblasti permafrostu se oteplují a tající led

vytváří v údolích jezírka a jezera. Ty v sobě

však ukrývají potenciálně tikající bombu -

velké množství metanu z tlejících dosud

zakonzervovaných organismů. Metan se díky

tání uvolňuje do ovzduší a nejen že tím jeho

kvalitu zhoršuje, ale celý proces oteplování a

tání tím lokálně urychluje.

VLIVEM LIDSKÉ
ČINNOSTI SE TRVALE

MĚNÍ KLIMA I V
TRVALE ZMRZLÝCH

OBLASTECH
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Skoro až začarovaný kruh, dalo by se říct. Tyto

změny, které se ode odehrávají za polárním

kruhem, jsou podle deníku The Washington

Post nejlépe viditelné na jezeru Esieh v

přírodní rezervaci Noatak na severozápadě

Aljašky. V jezeru se neustále ode dna k

povrchu derou bubliny, kusy bahna a

sedimentu. Příčinou této scenérie je právě

nadměrný výskyt metanu, který vznikl

procesem rozkladu organické hmoty. Jinými

slovy - tisíce uhynulých organismů, živočichů i

rostlin, se díky roztání ledu, kde byly statisíce

a miliony let zakonzervované, nyní začínají

rozkládat. Najednou. Proces rozkladu

organické hmoty navíc doprovází nepříjemný

zápach. 

Podobné jevy nejsou ničím výjimečným ani na

Sibiři. Tým vědců z Tomské univerzity začal

zkoumat východní část Arktidy. Zaměřili se na

následky tání permafrostu pod dnem oceánu co

se týká následků na životního prostředí.

Překvapilo je však území, kde se voda doslova

vařila metanovými bublinami a koncentrace

metanu ve vzduchu byla přímo v místě jezírka

dokonce desetkrát vyšší než je celosvětový

průměr, v bezprostředním okolí jezírka byly

hodnoty metanu vyšší šestkrát až sedmkrát. Do

té doby se jednalo o největší naměřené hodnoty

svého druhu. Zajímavým poznatkem také bylo,

že i když jsou metanem naplněná jezírka často

velmi mělká (i kolem 1 metru hloubky), tak v

místech metanových vývěr se jednorázově

propadá jejich hloubka až o 15 metrů. A protože

se metanové bubliny netvoří jen v místech

NA POVRCH JEZERA
SE VLIVEM METANU

DEROU ODE DNA
USAZENÉ SEDIMENTY

A BUBLINY

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/national/arctic-lakes-are-bubbling-and-hissing-with-dangerous-greenhouse-gases/?utm_term=.0160e5995b65
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pokrytých vodní hladinou, ale i v jejich okolí,

hrozí tím velké nebezpečí případným turistům.

Toto nebezpečí se dá přirovnat k pohyblivým

pískům vyskytujícím se na pobřežích či

vyschlých řečištích. Při došlapu na nestabilní

místo se začnete propadat. Na rozdíl od

tekutých písků, které dle nejrůznějších pokusů

údajně nedokážou lidské tělo kvůli vyšší

hustotě pohltit celé, do metanové bubliny při

jejím porušení zajedete "jako nůž do másla".

Na Sibiři s sebou tento proces přinesl i další

nečekaný související jev - novodobou podobu

lovců mamutů. I když ne tak doslova. Mimo

jiné organismy totiž tající led odhaluje i ostatky

mnoha mamutích těl a především mamutích

klů. Ty jsou často díky perfektní konzervaci

ledem v dokonalém stavu. A protože jsou konce

světa, kde je slonovina stále velmi ceněnou

komoditou (podle dostupných informací se dá 1

mamutí kel v dobrém stavu prodat i za 10 tisíc

dolarů), strhla se vlna hledačů, lovců mamutího

pokladu. Mamutí mánie tak zapříčinila, že se

do dobrodružství vrhají i naprostí nováčci v

oboru. Ti profesionálnější bohužel pokročili ve

stylu pátrání o level dál a začali kli detekovat i

v ještě zmrzlém ledu a cíleně ho pro tento účel

ničit - hloubit a kutat. Tím samozřejmě rozklad

permafrostu také urychlují.

Ale zpátky k hlavnímu tématu - co se vlastně

stane, když se bude podobným tempem metan z

jezírek vzešlých z permafrostu uvolňovat dál?

A co se stane, když se uvolní všechen?

NA SIBIŘI S SEBOU
TÁNÍ PERMAFROSTU

PŘINESLO JEŠTĚ
JEDEN NEČEKANÝ JEV

- LOVCE MAMUTŮ
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Pojďme si nejdřív ukázat to menší zlo, tedy co

se může stát lokálně při nahromadění metanu

pod tajícím permafrostem? Nejedná se o

ojedinělé případy, kdy nahromaděný metan ve

stísněných podzemních kapsách zvýšeným

tlakem exploduje a vytvoří v zemi doslova

kráter. Vyprávět by o tom mohli především na

ruské Sibiři, kde se od roku 2014 objevilo na

dvacet takových kráterů, přičemž největší na

poloostrově Jamal, který byl až 50 metrů

hluboký. Bohužel, kolik je v arktické půdě

podobných plynových kapes, které čekají na

osvobození, nikdo neví. A konkrétně na Sibiři

žije v oblastech permafrostu na 5,4 milionů

lidí, kterým tak hrozí bezprostřední nebezpečí.

Mimo to tito lidé přicházejí tajícím

permafrostem a vznikem jezer o většinu své

orné půdy a jsou tak nuceni migrovat.

A jaké globální hrozby s sebou tající

permafrost může přinést? První je jakási

Pandořina skříňka, která se může a také

nemusí otevřít. Ve zmrzlé půdě mohly velmi

dlouhou dobu přežívat bakterie s dávnými

nemocemi, na které není moderní medicína

připravena. Příkladem je právě oblast Jamalu,

kde se v roce 2015 nakazilo na devadesát lidí

nemocí anthrax po nakažení bakterií Bacillus

anthracis, která se dostala do pitné vody při

tání permafrostu a uvolnění těla soba, který na

danou nemoc zemřel. Tou největší hrozbou je

však množství fosilních paliv (uhlíku), které

permafrost obsahuje. Odborníci po celém světě

odhadují, že pokud by se všechen uvolnil do

ovzduší, ohřál by planetu k nepoznání. O další

důvod k zamyšlení nad vlastním přístupem k

péči o krajinu a přírodu kolem nás.

KOLIK JE V ARKTICKÉ
PŮDĚ PLYNOVÝCH

METANOVÝCH 
 KAPES, NIKDO

PŘESNĚ NEVÍ
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vás v této části

žurnálu seznámili s projektem, který nám už

dlouho leží částečně v hlavách, částečně na

papírech a na discích našich počítačů - a nyní

se konečně díky spolupráci se sousední obcí

Hrušová dostává "z plenek" s daleko reálnější

šancí na jeho úspěšnou realizaci. Projekt nese

název Evropa věků a jeho první myšlenku již

před několika lety vyslovil zakladatel našeho

ústavu, pan Hojný. Jako editor jsem tedy jak

pana Hojného, tak pana Fendrycha, starostu

obce Hrušová, požádal o pár informací k

doplnění tohoto článku.

Pane Hojný, jaká je vlastně hlavní idea
projektu a jeho cíl?
Dobrý den všem čtenářům Harteckého žurnálu.

Institucionálně beru projekt Evropa věků jako

subsidiární projekt zastřešujícího projektu

Hartecká stezka. Když to řeknu jinak, jedná se

fakticky o rozšíření působnosti Hartecké

stezky na další pozemky a vytvoření nového

uceleného naučného okruhu. Hlavním záměrem

projektu Evropa věků je přiblížení historického

vývoje Evropy v oblasti krajiny, ekologie,

biologické rozmanitosti a dalších aspektů

působení lidského osídlení na tomto území.

Ambicí projektu je upozornit své návštěvníky i

širokou veřejnost na současné trendy a

problémy v oblasti vývoje klimatu, vodního

režimu krajiny, ekologie a biodiverzity v

návaznosti na historické souvislosti. Současně

pak samozřejmě identifikovat možná řešení

problémů a poskytnout možný výhledem do

budoucnosti.

PROJEKT EVROPA
VĚKŮ JE

SUBSIDIÁRNÍM
PROJEKTEM

HARTECKÉ STEZKY
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Jak se Vám myšlenka na podobný projekt
rodila v hlavě? Co bylo impulsem?
Rodila se dlouho, ale získávala čím dál

konkrétnější obrysy. Vždy jsem byl a stále jsem

příznivcem neinvazivních a přirozených

přístupů k péči o přírodu a krajinu, nebo

chceme-li k hospodaření. Snažíme se ostatně

dle těchto pravidel hospodařit i na Hartecké

stezce. Jasně, máme tam i exotičtější faunu, ale

to je vždy výsledek nějaké dílčí vesměs

záchranné akce. Svět se globalizuje, všude je

dostupné takřka vše, vše se promíchává. A tak

i příroda a krajina. Vše se jede hlavně na co

největší intenzitu, používají se chemická

hnojiva, moderní technologie výsadby a

sklizně. A každý rok tento trend vnímám

silněji a silněji. Tím ve mně silněji a silněji

bujela myšlenka vytvořit projekt, kde to tak

nebude. Kde ukážeme lidem, jak se to v Evropě

dělalo v minulosti, řekněme od středověku.

Jaké stromy tu rostly, jaké plodiny se

pěstovaly, jaké nástroje se k tomu používaly.

Obecně řečeno, jak jsme se od zdravého

neinvazivního hospodaření jako lidé

propracovali k tomu, že 70% polí je dnes řepka,

10% japonské topoly, 10% solární panely a

zbytek ostatní plodiny - vše celoročně

"opečovávané" chemikáliemi. Chceme to lidem,

našim návštěvníkům, ukázat, aby se nad tím

sami zamysleli a vyvodili z toho sami nějakou

změnu přístupu, změnu myšlení. Nemá smysl

někomu říkat, jak se má chovat, na to si musí

každý přijít sám - pak to teprve bude

dodržovat. Projekt Evropy věků by tak měl být

primárně o působen na lidi, o nějakém vzkazu.

EVROPA VĚKŮ MÁ
BÝT HLAVNĚ O

PŮSOBENÍ NA LIDI,
PŘEDÁNÍ VZKAZU
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Jak bude probíhat realizace, jakých pozemků
se bude dotýkat?
Realizace projektu bude probíhat formou

naučné Evropské stezky plynoucí známými

historickými obdobími s důrazem na jednotlivé

body zájmu (krajina, ekologie, biodiverzita,..)

až do současnosti). Součástí Evropské stezky

bude ukázka biotopů různých druhů rostlin a

živočichů od vodních mikro-biotopů až po

velkou megafaunu, která bude nejviditelnější

dominantou Evropské stezky. V našem případě

půjde o divoké koně a pratury, kteří se dříve

hojně vyskytovali na stepích, potažmo v lesích

Evropy.

A jakých pozemků se bude projekt dotýkat?

Navazujících pozemků na Harteckou stezku s

parcelními čísly 1161, 1160, 1157, 1158, 1155,

1159, 1174 a 1176. Buď se jedná o ornou půdu

nebo ostatní plochy. Celkově se jedná přibližně

o rozlohu 8,5 ha. Tím bude celková plocha

Hartecké stezky dosahovat 12,5 ha. A to už je

na celodenní výlet s rodinou.

Jakou roli v projektu hraje obec Hrušová?
Značnou, obec Hrušová je partnerem projektu,

bez nich by jsme o tom ani nemohli přemýšlet.

Všechny zmíněné pozemky jsou v jejich

vlastnictví a dosud využívané pro intenzivní

zemědělství. Zastupitelé obce ale svým

usnesením rozhodli, že se chtějí vydat jinou

cestou a podpořit projekt Evropa věků. Ještě

jednou jim tímto chceme poděkovat a věříme,

že pozitivní výsledky projektu budou pro ně

brzy patrné. Pro všechny občany Hrušové a

okolí.

CELKOVÁ PLOCHA
HARTECKÉ STEZKY SE

TAK ZVĚTŠÍ NA 12,5 HA
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Pane starosto, jak se na projekt díváte Vy
jako představitel obce?
Nejdřív rád řeknu svůj pohled jako člověka,

který se sám stará o část lesů a příroda je mu

velmi blízká. Za mě je super, že takhle vůbec v

dnešní době někdo přemýšlí. Otázka změny z

intenzivního drancování krajiny na trvale

udržitelné hospodářství mně osobně velmi

oslovuje a proto rád podpořím každý projekt,

který se tím chce zabývat. A to, že jsem

představitel obce, kde se takový projekt může

zrealizovat, je v mých očích jen dobře. Je to

konkrétní způsob, jak mohu pomoci. A nejen

já, projekt je jednomyslně podporován všemi

zastupiteli.

Jaký přínos očekáváte od projektu Evropa
věků pro obec a její občany? A vidíte naopak
na projektu nějaká úskalí?

Očekávám v první řadě daleko kultivovanější

prostředí katastru naší obce, kdy místo pole

bude místo plné života. Zároveň, co si budeme

povídat, očekávám od toho také zvýšený

turismu v naší obci. Už nyní sem díky existenci

Hartecké stezky jezdí spoustu lidí, po rozšíření

stezky o Evropský okruh budou jejich počty

jistě narůstat. To bude spoustu příležitostí pro

naše občany. Od poskytování služeb

ubytovacích, přes stravování a ještě mnohem

více. Dalším pozitivem bude vstupné pro

občany trvale bydlící v obci Hrušová zdarma.

To je myslím hezký bonus.

PROJEKT JE
JEDNOMYSLNĚ
PODPOROVÁN

ZASTUPITELI



A úskalí? Vlky prý chovat nebudou, tak snad

jim tam divocí koně nezdivočí až moc (směje

se). Ne, teď vážně - projekt bude muset

samozřejmě obsahovat opatření na zajištění 

 bezpečnosti. Preventivní opatření proti útěku

zvířat. On i zatoulaný pratur dokáže jistě

napáchat dost škody majetku a nedej bože

zdraví. Tohle musí být 100% podchycené.

Jak je to s financováním projektu, pane
Hojný?
Na realizaci projektu intenzivně sháníme

finance z nejrůznějších fondů podporujících

environmentální aktivity a rozvoj biodiverzity.

Zároveň jsme v kontaktu s několika

potenciálními partnery projektu ze zahraničí. 

 Provozně jsme připraveni pokrýt ze sta

procent celý projekt my.

 

EVROPA VĚKŮ
Projekt obnovy původní fauny a flory v Evropě

STRANA 19 HARTECKÝ ŽURNÁL / JARO 2021

PROJEKT BUDE MUSET
OBSAHOVAT

OPATŘENÍ NA
ZAJIŠTĚNÍ

BEZPEČNOSTI



Evropská komise má pro budoucí dotační

období 2021 – 2027 jednoznačnou podmínku

– u projektů do cca 5 mil. Kč (200 tis. EUR)

musí poskytovatelé finančních prostředků

snížit administrativní nálož, která se s

evropskými dotacemi pojí. Pro tyto účely

existují tzv. zjednodušené metody

vykazování (dále jen ZMV), které uleví

především žadatelům a příjemcům, avšak

úspory zaznamenají i hodnotitelé a další

pracovníci, kteří se udělováním dotací

zabývají. 

ZMV jsou postaveny na předem stanovené

částce/procentu, na které má příjemce dotace

nárok, bez ohledu na to, kolik ho v reálu

realizace projektu stála. Každý seminář k

ZMV proto začíná slovy „od tohoto momentu

přemýšlejte jinak, zapomeňte na

administraci každé vydané koruny“. Na

základní princip ZMV padla nejednou

otázka, jak zabezpečit, aby se tato metoda

nezneužívala. A to je naše práce právě ve

fázi nastavení částek, které se budou

vyplácet a které se nesmí od reality

vzdalovat. 

Pro ZMV jsme vybrali typy opatření, v rámci

nichž se jednotlivé projekty realizují

obdobným postupem a obsahují obdobné

činnosti. Díky tomu jsme mohli nastavit

jednoznačné a unifikované ověření

zrealizovaného projektu a nastavit náklady,

které jsou pro jeho uskutečnění třeba. Mezi

typy opatření, u kterých budou ZMV

využity, patří budování a obnova vodních a

vegetačních prvků, 
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OD TOHOTO
MOMENTU

PŘEMÝŠLEJTE JINAK,
ZAPOMEŇTE NA

ADMINISTRACI KAŽDÉ
VYDANÉ KORUNY

AOPK
Přemýšlet zjednodušeně neznamená přemýšlet hloupě
Autor: Ing. Anna Limrová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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budování a obnova návštěvnické

infrastruktury, péče o travinné ekosystémy

(kosení, pastva), likvidace invazních druhů

rostlin, preventivní opatření proti škodám

způsobených velkými šelmami atd. Pro

stanovení částky (v terminologii ZMV

„jednorázové částky“) jsme využili

osvědčený dokument Náklady obvyklých

opatření MŽP (dále jen NOO MŽP), který se

již druhým programovým obdobím používá k

hodnocení nákladové efektivnosti projektů

podporovaných z Operačního programu

Životní prostředí (dále jen OPŽP) a ještě déle

pro dotace národní. 

Přibližme si stručně fungování ZMV -

žadatel podá žádost o podporu, která má

předem stanovené náležitosti a přílohy

(např. projektovou dokumentaci – u

nestavebních akcí ve zjednodušeném

formátu, potřebná vyjádření a rozhodnutí

pro realizaci akce atd.). Takto předložená

žádost bude podrobena kontrolou formálních

náležitostí (vyplněný formulář, doložení

příloh atp.) a přijatelnosti (splnění

základních podmínek z pohledu ochrany a

péče o přírodu a krajinu). Pokud bude žádost

v pořádku, postupuje do další fáze a bude jí

vydán právní akt, kde budou specifikovány

povinnosti pro příjemce dotace, zejména to,

jak má vypadat výstup projektu a to jak

kvantitativně, tak kvalitativně. Pokud

nebude žádost bezvadná, není se čeho

obávat, žadatel bude mít možnost nedostatky

ještě napravit. Proplácení finančních

prostředků se bude odvíjet od splnění

výstupu projektu, 

POKUD NEBUDE
ŽÁDOST BEZVADNÁ,

NENÍ SE ČEHO
OBÁVAT, ŽADATEL

BUDE MÍT MOŽNOST
NEDOSTATKY JEŠTĚ

NAPRAVIT

AOPK
Přemýšlet zjednodušeně neznamená přemýšlet hloupě
Autor: Ing. Anna Limrová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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který bude kontrolován ve 100 % případů. Příjemce dotace nedokládá žádné faktury ani jiné

účetní doklady ani další dokumenty typu smluv s dodavateli nebo doklady k výběrovému

řízení. Kvalitně provedený projekt zkontrolovaný v místě realizace, to je to, co vede k

uvolnění financí směrem k příjemci dotace. 

Schéma administrace projektů využívajících ZMV

S

AOPK
Přemýšlet zjednodušeně neznamená přemýšlet hloupě
Autor: Ing. Anna Limrová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

A proč jsme z metod zjednodušeného vykazování tak nadšeni? Už jen jednodušší žádost a

rozpočet sestavený dle NOO MŽP, a proplacení peněz na základě ověření realizace projektu v

terénu bez dokládání faktur a další hromady dokladů, to je to, proč mají ZMV velký potenciál

administraci opravdu zjednodušit. Doufáme tak, že bude vznikat ještě více potřebných

projektů, než v současném OPŽP 2014 - 2020 (viz foto č. 1 a 2).

V OPŽP, v části ochrana a péče o přírodu a krajinu jsme se ZMV chytili ve velkém a i přes

překážky v podobě konzervativních a zavedených přístupů, jsme nyní ve fázi schvalování

této metody ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí, což je předpoklad pro udělení

souhlasu od Evropské komise. 

autor článku: Ing. Anna Limrová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

foto č.1 Višnary – tůně (autor: Zuzana Růžičková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Foto č. 2 Obnova příměstské zeleně - Třešňovka ve Slatiňanech (autor: Zuzana Růžičková,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)



ZÁVĚREM

Vážení čtenáři,

       děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

žurnálu a dočetli jej opět 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.

 

 

ZAPOJTE SE
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J A R O  2 0 2 1 5 .  V Y D Á N Í

DÍKY ZA
PŘÍZEŇ

 
ZASE PŘÍŠTĚ :-)



PARTNEŘI
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