
Hartecký žurnál
Podzim - Zima 2022

Vážení čtenáři Harteckého žurnálu, rychlým
tempem se blíží  konec roku 2022 a pro nás to
znamená čas podělit se s Vámi o novinky nejen z
Hartecké stezky. V rámci nového vydání
pololetníku Hartecký žurnál Vám totiž přinášíme
mnohem více. 
Můžete se těšit na novinky v oblasti zajímavých
dotací podporujících biodiverzitu, pozvánku na
potápění ke Středozemnímu moři s Bio - Top
Divers a také oblíbenou rubriku Seznamte se.
Svůj příspěvek do tohoto vydání zaslaly též
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Český
hydrometeorologický ústav.

Úvodem
Luděk Hojný - zakladatel
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Hartecké novinky

8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

Jako je tomu každým rokem, i letošní
podzim trávíme hlavně ve znamení příprav
na zimu - teplomilná zvěř je zazimovávána,
upravují se venkovní výběhy a přístřešky a
nové zvířecí přírůstky se snažíme ze všech
sil podpořit v jejich snaze přibrat před
zimou nějaké to procento váhy navíc. Je tu
však také několik novinek, které vybočují z
běžného provozního rámce Hartecké stezky.
A my se o ně s Vámi opět rádi podělíme.

První novinka je zároveň novinkou
nejviditelnější - kvůli rozšiřující se koloně
našeho ptactva jsme se rozhodli
zainvestovat do jejich dalšího rozvoje a
pořídit jim také adekvátní „klícku“. Díky
společnému úsilí, kvalitní technice, již i
nějakým těm zkušenostem a také za
přispění Pardubického kraje tak vznikla šest
metrů vysoká konstrukce se spodní plochou
o rozměrech pět na šest metrů a
podezdívkou z opukového kamene. Celkem
tedy 180 kubíků parádního prostoru pro
naše opeřence. A aby takové království
nezůstalo bez krále a královny, hned jsme v
něm přes letní sezonu ubytovali naše nové a
věříme dlouholeté parťáky. Papouščí pár z
rodu ara charakteristický svou mohutností,
zbarvením a obvykle snadnější socializací.
Seznamte se s Toníkem a Kubinou.
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

Hned od první chvíle bylo vidět, že si ptáci
svůj nový domov pochvalují a pro nás je nový
prostor díky své velikosti perfektní právě pro
pokusy o jejich socializaci a pozorování.

Druhou novinkou, která také snese měřítko
„zásadní“, je rozšíření naší komunity plazů o
dosud největší exempláře - dva jedince
aligátora severoamerického, který dorůstá
velikosti až 5,5 m. Spolu s tím však bylo třeba
upravit pro aligátory zázemí, které z důvodu
snadnějšího zazimování pro zimní měsíce
vzniklo v bezprostřední blízkosti domu a
přilehlého skleníku, který právě jako
zimoviště pro chladné období slouží. Dnes tak
mají aligátoři k dispozici prostorný a
samozřejmě oplocený venkovní výběh s
adekvátní tůní a podobný prostor mají také v
teplém skleníku. Většinu výběhu i tůni
samotnou jsme opatřili betonovou podestou
z důvodu údržby a bezpečnosti všech
zúčastněných. Je úžasné pozorovat rychlost,
s jakou tito plazi dokážou nabývat na
velikosti - vzhledem k jejich apetitu není
divu. Nejčastěji je krmíme rybami a dalšími
nízkotučnými masy. Z důvodu rychlého růstu
doporučujeme všem zájemcům o chov
podobných potvůrek zvážit své prostorové
možnosti.
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

V našem případě je docela pravděpodobné,
že budeme časem výběh pro naše krokodýli
zvětšovat a jednou možná i přesouvat na
zcela nové místo - naštěstí je Hartecká
stezka dostatečně velká a zatím máme kam.

Novinka, kterou jste u nás mohli spatřit již v
podstatě celou letošní sezonu, pouze se nám
těsně nevešla do uzávěrky minulého čísla, je
nárůst počtu obyvatel velkého výběhu s
lamou a walliserskými kozami. Nárůst
konkrétně o jednoho prostorného obyvatele.
Jak domácí , vlastním jménem Bedřich, jinak
též zvaný „rozvodový Béďa“. Jak ke svému
jménu přišel? Snadno. Byl jednou jeden
manželský pár a ten si z nějakého jistě velmi
rozumného důvodu rozhodl pořídit si jako
domácího mazlíčka jaka. Však má druhové
jméno „domácí“, tak proč ne, že? Jaka si
tento pár pečlivě vybral od dobrého
chovatele, nechal z mladého býčka udělat
mladého vola (asi aby byl přítulnější)... ale
než se rok s rokem sešel, manželství bylo to
tam, ale jak tu stále byl. Po pár marných
pokusech takové zvíře udat do soukromých
chovů se původní chovatel, obeznámen se
situací, obrátil na nás. A protože jsme zrovna
prostor měli, Bedřicha jsme se ujali a už tu s
námi asi dožije. 
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

Ale že bychom doporučovali někomu si
takové zvíře pořizovat jako mazlíčka, to od
nás asi nikdy neuslyšíte. 

V minulém vydání Harteckého žurnálu JARO -
LÉTO 2022 jsme Vás v rámci rubriky Seznamte
se seznamovali s antilopou, která k nám na
Harteckou stezku přibyla teprve v loňském
roce. Bára a Matěj jako zástupci antilopy
nilgau nám v letošní sezoně, a to až relativně
nedávno skoro s nástupem podzimu, udělaly
velkou radost, když přivedly na svět nového
jedince. Samičce říkáme Beata a má se čile k
světu. Je až neuvěřitelné, jak velkou rychlost
dokáže během pár kroků vyvinout již tak
mladý jedinec antilopy. Proto se také
omlouváme za nedostatečně kvalitní
fotografii. Na rozdíl od svých rodičů, kteří se
po necelém roce u nás nechávají krmit skoro
z ruky a občas i podrbat za uchem (a jsou
ukázkovými modely), s mladou slečnou zatím
„šijou všichni čerti“ a zblízka se prostě a
jednoduše vyfotit nenechá.

Z říše živých tvorů je to téměř vše, co se od
minule změnilo. Za zmínku ještě stojí nová
kolekce okrasných holubů umístěná v
prázdné voliéře u výběhu pštrosů a koní. 
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

Z věcí neživých můžeme jmenovat především
tři menší investiční akce, které se za poslední
půlrok udály. U výběhu surikat byl v centru
zahrady vybudován nový záhon s opukovou
obezdívkou. Nejen, že se nám díky osazení
vhodných rostlin opět podaří o něco málo
zvýšit biodiverzitu Hartecké stezky, ale záhon
bude zároveň tvořit jakousi přirozenou
bariéru a bránit některým neukázněným
návštěvníkům stezky naklánět se do výběhu
surikat přes sklo, které jej ohraničuje. Bohužel
se jednalo o častý jev a rádi bychom
apelovali na naše návštěvníky, aby tak v
souladu s návštěvním řádem Hartecké stezky
nečinili.

Návštěvníci, kteří u nás již byli, si možná
vybaví, že jeden z nejstarších výběhů
Hartecké stezky, který obývají od
prvopočátku osli, je z jedné strany přirozeně
ohraničen průtokovým jezírkem. Jedním z
mnoha jezírek a tůní na Hartecké stezce a
opět jedním z nejstarších. Protože už jsme
cítili, že jezírko potřebuje revitalizaci a
odstranění nánosů, rozhodli jsme se
zužitkovat opuku, která nám zbývala z
předešlé akce a vydláždit břehy jezírka, které
bylo nejdříve řádně vyčištěno bagrem.
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

Cílem této akce je vybudování jezírka
vhodného pro chov jeseterů, kteří se
vyznačují svou náročností na kvalitu vody a
dostatečnou hloubku a prostor. Věříme, že již
příští rok se s Vámi podělíme, jaké kousky se
u nás dají spatřit.

Předposlední novinka z oblasti investičních
akcí za poslední půlrok se nachází opět v
centru stezky de facto naproti výběhu surikat
a jedná se o nový domek pro mary stepní, se
kterými jste se blíže seznamovali v jednom z
našich minulých čísel v rámci rubriky
Seznamte se. Aktuálně je ve stádiu před
dokončením a jeho plný provoz se plánuje
spustit ještě do konce roku. Roky u nás mary
stepní spokojeně a pohodlně žily v menším
dřevěném domečku, který zůstával po celou
dobu otevřený. Bohužel nedávné zkušenosti,
kdy nám neznámý zvířecí škůdce (nápadně
podobný mývalovi) způsobil právě ve výběhu
mar stepních nemalé škody, nás donutily
konat. Cílem je takovým případům pro příště
předejít. 

Zároveň bychom ale prostřednictvím tohoto
článku chtěli upozornit na zvětšující se
problém nadměrného výskytu tohoto
nepůvodního invazivního druhu,
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8. VYDÁNÍ

Co je u nás nového?

který nemá v přírodě přirozeného nepřítele.
Tento problém je třeba neodkladně na
národní úrovni řešit, jinak hrozí dramatická
proměna české fauny volně se vyskytující v
přírodě - právě ve prospěch těchto
nepůvodních druhů.

Závěrem Vás, vážení čtenáři, ještě jednou
zveme k nám na Harteckou stezku.

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
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Blíží se spuštění dotace z Operačního
programu Životní prostředí (dále také OPŽP)
2021 – 2027  pro projekty v oblasti ochrany a
péče o přírodu a krajinu, které budou
financovány prostřednictvím tzv.
zjednodušených metod vykazování (dále
také ZMV). V horizontu dvou až tří týdnů
plánuje Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR (dále také AOPK ČR) vyhlásit výzvy k
podávání žádostí o dotaci. Oproti
předchozímu OPŽP čekají žadatele a příjemce
zásadní změny, které sníží zejména
administrativní pracnost získání dotace.

Dotace z OPŽP 2021 – 2027 
 zjednodušenou formou

Středobodem změn v  Programu je zavedení zjednodušených metod
vykazování. ZMV byly do nedávna pro většinu z nás neznámým pojmem, byť se
využívaly v dotacích již v minulosti, avšak pouze v malé míře. K využití plného
potenciálu této metody popostrčila sama Evropská komise, která ZMV
stanovila jako povinné pro všechny projekty s celkovými výdaji do 200 tis. EUR.
Podívejme se na ZMV trochu detailněji, jedná se o metodu, která je postavena
na předem stanovené částce nebo procentu týkající se určitých výdajů
projektu, na které má příjemce dotace nárok bez ohledu na to, kolik ho ve
skutečnosti realizace projektu stála. Příjemce nepředkládá poskytovateli
dotace žádné účetní doklady k ověření utracených financí. Podkladem pro
stanovení takto „předdefinované“ částky (v terminologii ZMV „jednorázové
částky“) budou v oblasti přírody a krajiny tzv. Náklady obvyklých opatření MŽP
(NOO MŽP), které se již druhým programovým obdobím používají k hodnocení
nákladové efektivnosti projektů z OPŽP a ještě déle pro dotace národní. Jedná
se o „ceník“, který uvádí náklady na realizaci činností standardně se
objevujících v projektech zaměřených na ochranu a péči o přírodu a krajinu. 
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Dotace z OPŽP 2021 – 2027 
 zjednodušenou formou

Je důležité zdůraznit, že jednorázová částka
dle NOO MŽP bude využívána pouze u
vybraných typů projektů ve specifickém cíli
1.3 a specifickém cíli 1.6 a zároveň  pro
projekty s celkovými výdaji nepřesahujícími
200 tis. EUR. Mez typy opatření, u kterých
budou ZMV aplikovány, patří budování a
obnova vodních prvků (tůně, mokřady, malé
vodní nádrže) a prvků vegetačních (výsadby
o ošetřování zeleně uvnitř i vně sídel),
obnova rašelinišť, revitalizace vodních toků a
říčních ramen, odstranění či eliminace
negativních funkcí odvodňovacích zařízení,
péče o travinné ekosystémy (kosení, pastva,
výřez náletových dřevin), pořizování plánů
ÚSES a územích studií (územní studie krajiny, studie systému sídelní zeleně),
podpora druhů a specifických stanovišť, likvidace invazních druhů rostlin a
živočichů a budování nebo obnova návštěvnické infrastruktury. V rámci
uvedených projektů bude jednorázová částka stanovena pro přímé realizační
výdaje, pod kterými si představme výdaje na provedení projektu (např. na
výsadbu stromů, vybudování tůně). Rozpočet projektu však může obsahovat i
další skupinu výdajů a to výdaje nepřímé, které příjemci mohou pokrýt
financování projektové přípravy, dozorů (technický, autorský, biologický),
koordinaci projektu, povinnou publicitu atp. a budou též vykazovány
zjednodušeně formou paušální sazby. O přidělování dotací z OPŽP ze strany
AOPK ČR jsme zde psali již v loňském roce, ale pojďme si proces krátce
připomenout. AOPK ČR bude zastřešovat tzv. projektové schéma, v rámci
něhož bude poskytovat dotaci jednotlivým příjemcům (široká škála subjektů –
fyzické, právnické osoby). 
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Dotace z OPŽP 2021 – 2027 
 zjednodušenou formou

AOPK ČR vyhlásí výzvu, která avizuje termíny
pro podání žádostí o dotaci, podmínky
dotace, celkový rozpočet na danou výzvu
atp. Žadatel podá žádost v elektronickém
rozhraní nazvaném Jednotný dotační systém
(JDP), kde vyplní všechny potřebné údaje a
přiloží povinné přílohy. Z JDP si žadatel svou
žádost vygeneruje a elektronicky nebo
vytištěnou ji odešle, nebo případně ji osobně
donese na regionální pracoviště AOPK ČR. U
předložené žádosti proběhne kontrola
formálních náležitostí (vyplnění všech údajů,
doložení povinných příloh atd.) a
přijatelnosti (splnění základních podmínek z
pohledu ochrany a péče o přírodu a krajinu).
Pokud bude žádost v pořádku, postupuje do další fáze kontroly před vydáním
rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí), která spočívá v posouzení
veřejné podpory, ověření věcného návrhu a ekonomických parametrů
(hodnocení kritérií podniku v obtížích). V případě, že je žádost v souladu se
všemi podmínkami, bude jí vydáno Rozhodnutí, kde budou specifikovány
povinnosti pro příjemce dotace, zejména to, jak má vypadat výstup projektu a
to jak kvantitativně, tak kvalitativně. K vydání Rozhodnutí dojde zpravidla 4
měsíce od podání žádosti o dotaci. Proplácení finančních prostředků se bude
odvíjet od splnění výstupu projektu, který bude kontrolován ve 100 % případů.
Po ukončení realizace projektu (případně etapy projektu)předkládá příjemce
žádost o platbu, jejíž součástí je i zpráva o realizaci popisující průběh
provádění projektu. Příjemce dotace nedokládá žádné faktury ani jiné účetní
doklady ani další dokumenty typu smluv s dodavateli nebo doklady k
výběrovému řízení. 
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Dotace z OPŽP 2021 – 2027 
 zjednodušenou formou

Na základě předložené žádosti o platbu
provede pracovník AOPK ČR kontrolu výstupu
projektu na místě realizace (u studií je
kontrolován samotný dokument zpracované
studie). Pokud je projektproveden kvalitně a
v souladu s podmínkami Rozhodnutí, dojde k
uvolnění finančních prostředků na účet
příjemce. K proplacení financí bude docházet
zpravidla 2 měsíce od podání žádosti o
platbu. 
Veškeré dokumenty s detailními pravidly pro
přípravu, podání a realizaci výše popsaných
projektů naleznete na webu AOPK ČR
nature.dotace.cz. Již nyní jsou zde zveřejněna
předběžná pravidla pro projekty ZMV v
Projektovém schématu AOPK ČR, jejichž
finální verze bude vydána spolu s výzvou k
podání žádostí o dotaci. Přípravu projektů
můžete konzultovat s místně příslušnými
regionálními pracovišti AOPK ČR nebo pro
Vaše dotazy využijte email: AOPK-Dotazy-
OPZP21@nature.cz.

Autor textu: Ing. Anna Limrová, ředitelka
Samostatného odboru OPŽP, Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR
Autor fotografií: Zuzana Růžičková, Agentura
ochrany přírody a krajiny - Regionální
pracoviště Východní Čechy

mailto:AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz
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Rubrika Seznamte Vás tentokrát zavede do
říše asijských hlodavců. Tedy původně
aijských... V dnešních dobách totiž žijí
dikobrazi srstnatonosí díky zavlečení v
oblasti táhnoucí se od Indie přes Írán,
Saudskou Arábii, Jemen, Turecko až do Itálie.
Ano, čtete správně - tento druh máme už i v
Evropě. A nebude trvat dlouho a
pravděpodobně je brzy budeme vídat také v
o něco severnějších pásmech. Jsou totiž díky
své schopnosti hloubit nory bez problémů
schopni přežít venku celou zimu - to ostatně
dokazuje mimo jiných chov dikobrazů
srstnatonosých na Hartecké stezce. Vloni zde
byl dikobrazům dokonce vytvořen zbrusu
nový a velmi prostorný výběh.

Poprosili jsme tedy opět paní Radku Hojnou ,
provozní vedoucí Hartecké stezky, aby nám
chov dikobrazů strstnatonosých a život s
nimi trochu přiblížila. Před zprostředkovaným
rozhovorem se však pojďme seznámit s
několika základními údaji o samotném
zvířeti.

Výskyt
Jihozápadní s střední Asie
Řád
hlodavci (Rodentia)
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Čeleď
dikobrazovití (Hystricidae)

Velikost
délka těla: 70–90 cm, délka ocasu: 8–10 cm

Váha
11–18 kg

Počet mláďat
Obvykle přicházejí na svět 2–4 mláďata.

Rozmnožování
Je monogamní, březost trvá asi 120 dní.
Novorozená mláďata jsou dobře vyvinutá,
mají otevřené oči a jejich těla jsou už krytá
krátkými měkkými bodlinami, které časem
ztvrdnou.

Rozhovor s Radkou Hojnou

Paní Hojná, začneme klasickou otázkou - jak
se Váš páreček dikobrazů jmenuje a kolik jim
je let?
Naši dikobrazi se jmenují Bella a Sebastian a
pracovně na ně voláme Bóďo. Stáří přesně
nevíme, nemáme je od narození. U nás jsou
už 3 roky.
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Jak se k Vám páreček dikobrazů na
Harteckou stezku dostal a kdy tomu tak
bylo? Předpokládám, že opět díky spolupráci
s některou z českých zoologických zahrad,
kde se jedná o poměrně často chované zvíře
(Praha, Olomouc, Plzeň..)?
Nene, dikobrazi se k nám dostali od
chovatele, který je dostal, ale nechtěl se
chovu věnovat.

Vzpomínám si, že dříve byli dikobrazi
ubytováni v jiné části Hartecké stezky a
přibližně před rokem a půl jste jim
vybudovali tento luxusní výběh se
zimovištěm. Proč nezůstali na původním
místě?
Původní výběh, zejména jejich domeček by
musel projít celkovou rekonstrukcí, jelikož
jsme podcenili jejich hrabací schopnosti.
Původní domek podhrabali takovým
způsobem, že jsme se báli, aby nedošlo k
zavalení.
   Při plánech na nový domek jsme jim našli
jiné místo v zahradě, kde mohou mít výběh
mnohem větší. Na vybudování nového
výběhu nám přispěl Pardubický kraj. V
původním místě již vznikl výběh pro želvy
spolu se skleníkem, ale přesné plány využití
tohoto skleníku rádi zodpovíme příště, až
bude vše dohodnuto.
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Jak náročný je vlastně dikobraz
srstnatonosý na prostor a parametry
výběhu? Vyžadovala stavba výběhu
speciální opatření?
Jak jsem se již zmiňovala, tak dikobrazi jsou
velmi pracovití a pořád hrabou. S prvním
výběhem jsme pochopili, proč jsou všude
chováni na „betonu“ s umělou norou. Tímto
směrem jsme jít nechtěli a vzali si ponaučení
z našeho prvního „neúspěchu“. Díky podloží,
které na zahradě máme, jsme základy domku
a celého oplocení vyhrabali až na opukovou
desku, tak už nemůže dojít k podhrabání se
pod desku domku nebo útěku. Nový výběh je
mnohonásobně větší, bavíme se o prostoru
cca 300 m2, s přírodními úkryty a možností
hrabání. Domek je vybaven dutým kmenem a
podestýlkou. Jediná speciální opatření při
stavbě výběhu je právě předejít možnosti
útěku podhrabáním. V tomto ohledu nám
dost pomohlo podloží, které na Hartech je.

Tato otázka souvisí s předchozí - našim
čtenářům jsem se snažil vyfotit míru zrytí
celého výběhu a je opravdu neuvěřitelné,
jaké výškové stupně si dikobraz svým
hrabáním dokáže vytvořit. O spletitosti
podzemních chodem ani nemluvím. Nemáte
někdy strach, že už je nenajdete?
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A jak jste je vlastně při přemisťování z těch
chodeb dokázali dostat?
U všech našich zvířat se při manipulaci
snažíme o co největší komfort jak pro nás,
tak pro zvířata. Vždy nastane situace, kdy se
zvířetem budeme muset manipulovat, tak se
zvířata snažíme na nestandardní situace
připravit a nejjednodušší cesta je trpělivost a
úplatky jídlem. Při přemisťování dikobrazů
jsme zvolili cestu, kdy se umístila bedna s
pamlskem do výběhu a čekali jsme. První
pokus úspěšný nebyl - bednu dikobrazi
během večera úplně rozebrali.
Tak došlo na záložní plán. Pamlsek do
domečku, dikobrazy zavřít v domku a pak jen
přehnat z domečku do bedny a odnést do
nového výběhu. Podzemní chodby jsme jim
nikdy „neprolézali“ a nezkoumali. Pokud
bychom se bavili o dikobrazovi ve volné
přírodě, tak si odchyt neumím představit.
Bylo by to na hodně dlouhou dobu.
Každopádně u zvířat, která žijí v norách se
člověk vždy musí obrnit velkou dávkou
trpělivosti.

Co obnáší péče o dikobraza? Čím se krmí? A
co veterinární péče? Jakákoli manipulace s
dikobrazem je zřejmě dost nebezpečná.
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Dikobraz je v podstatě velké morče, tak samotný chov náročný není. Při
správné péči veterinární péče nutná není. Žádná povinná očkování u
dikobrazů nejsou, tak v tomto ohledu jsou velmi nenároční.
Jídelníček se jim snažíme udělat pestrý, základem je seno a tráva, která je
ve výběhu přirozeně a krmná směs pro hlodavce. Dále dostávají suché
pečivo, ovoce a zeleninu. Velmi oblíbené je hroznové víno a banány - to
jsou právě ty pamlsky při nutné manipulaci.
Manipulace s dikobrazem je obtížná, ale ne nebezpečná. Dikobraz může
maximálně kousnout, což musí být vzhledem k jeho řezákům určitě velmi
bolestivé, ale to není jeho přirozenost. Nejdříve se snaží zastrašit „zježením“
bodlin, pak se otočí a začne „nacouvávat“, ale většinou utíká a mizí v noře,
pokud má tedy možnost. Spíš se musí chovatel snažit, aby neublížil zvířeti,
pokud se dikobraz snaží uvolnit ze sevření, tak „svléká“ kůži a utíká pryč. S
tím musí chovatel počítat a dikobraze násilně nechytat, pokud to není
úplně nutné. Když už by došlo na nějaký veterinární zákrok, tak chytit velmi
opatrně jakoby z boku za dlouhé ostny a znehybnit přitisknutím k podkladu
deskou, pevnou látkou a podobně.

Je nějaký vzorec chování, který Vás u dikobrazů, přes to, co se dočtete v
knížkách, překvapil?
Dikobrazy jsem měla za velmi líná zvířata, ale oni jsou opravdu velmi
pracovití a rychlí. Nikdy bych nevěřila, jakou dokáží vyvinout rychlost. Jinak
dikobraz není zrovna nejlepší expoziční zvíře, pokud se rozhodnete o
přirozený chov. Jedná se o zvířata převážně s noční aktivitou, tak přes den
jsou schovaní a večer začínají „žít“. Samozřejmě se snažíme, aby naši
návštěvníci měli dikobrazy možnost vidět, tak jim jídlo dáváme daleko od
nory nebo do domečku.
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Budete v budoucnu cílit na rozšíření své „smečky“? Ať už skrze snahu o
reprodukci svých současných svěřenců nebo rozšířením o zcela nového
jedince?
O odchov bychom samozřejmě stáli a doufáme, že se nám dikobrazy podaří
rozmnožit, ale nového jedince si pořizovat nebudeme.

Co dikobraz a podnebné podmínky v našich končinách? Přežil by dikobraz
celoročně v české přírodě bez naší pomoci?
Dikobraz srstnatonosý by samozřejmě v našich podmínkách přežil. I když
vypadá velmi exoticky a teplomilně, tak se přirozeně vyskytuje až do 2 500
m n. v. od blízkého východu až po Nepál. Jeho areál rozšíření je opravdu
veliký. V naší přírodě si ani neumím představit přirozeného nepřítele a
vzhledem k tomu, že se jedná o hlodavce, tak ani se sháněním potravy by
nebyl problém.

Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
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Pokračujeme dnes již pravidelnou rubrikou
přehledu Zajímavé dotace , kde se Vám
snažíme vybrat a přehlednou formou
odprezentovat to nejzajímavější, co nabízí
svět environmentálních dotací. Resp. svět
dotací směřujících na podporu biodiverzity,
trvalé udržitelnosti krajiny a přírody,
zachytávání a retenci vody a tak dále. 

Přes to, že v minulém vydání Harteckého
žurnálu jsme vyjádřili jakési politování nad
stavem, kdy na veřejnou podporu hojné
období vystřídalo období řekněme chudší, v
tomto vydání s odstupem šesti měsíců
můžeme konstatovat, že se situace snad
mění k lepšímu. Během října a začátku
listopadu bylo vyhlášeno několik štědrých a
cíleně mířených výzev, přičemž většina z nich
bude trvat i přes několik měsíců roku příštího.
Pokud jste tedy dosud nezačali s přípravou
projektu, můžete to relativně snadno stihnout
i nyní.

Pojďme si je společně představit.
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zahájení příjmu žádostí: 31.10. 2022, 9:00
ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023, 20:00,
nejpozději však do vyčerpání alokace

28. Výzva OPŽP
Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a
zachování přírody, biologické rozmanitosti a
zelené infrastruktury, a to i v městských
oblastech, a snižování všech forem
znečištění

Předkladatel:
Ministerstvo životního prostředí

Operační program:
Operační program životní prostředí

Termíny:

Alokovaná částka:
370 mil Kč - z toho alokace pro aktivitu 1.6.1.5
je stanovena ve výši max. 70 mil. Kč

Míra příspěvku:
70 - 100 % dle typu opatření 

Kdo může žádat:
Obce, svazky obcí, kraje, veřejnoprávní
instituce, veřejné výzkumné instituce, vysoké
školy a další školská zařízení, nadace, ústavy, 
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Péče o přírodní stanoviště a druhy,
opatření na podporu ohrožených druhů
Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
Omezení šíření invazních nepůvodních a
expanzivních druhů
Návštěvnická infrastruktura sloužící k
usměrnění návštěvníků v chráněných
územích a zvýšení povědomí o
problematice ochrany přírody

spolky, církve, státní organizace a podniky,
obchodní společnosti a družstva, fyzické
osoby podnikající a fyzické osoby
nepodnikající. 
(FO kromě opatření "Návštěvnická
infrastruktura" viz níže).

Co je možné podpořit:

Komentář SCRB:
Výzva s extrémně vysokou mírou příspěvku
až 100 %. Z výzvy jsou jako potenciální
příjemci vyloučeny právnické podnikající
osoby. Pro majitele hospodářských pozemků
je jistě potěšující aktivita směřující k omezení
nepůvodních invazivních druhů - to
vzhledem ke zkušenosti s mývaly a škodami,
které páchají, potěšilo i nás.
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zahájení příjmu žádostí: 4.11. 2022, 12:00
ukončení příjmu žádostí: 4. 1. 2023, 12:00,
nejpozději však do vyčerpání alokace

Oblast č. 2: 200 000 eur (5 000 000 Kč) –
750 000 eur (18 750 000 Kč)
Oblast č. 4: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 1
000 000 eur (25 000 000 Kč)

Výzva Stavanger
Na implementaci vybraných přírodě blízkých
adaptačních/mitigačních opatření a
opatření na ochranu kvality ovzduší

Předkladatel:
Státní fond životního prostředí

Operační program:
Životní prostředí, ekosystémy a změna
klimatu - Norské fondy

Termíny:

Alokovaná částka:

Výše příspěvku:

 Maximální míra podpory činí 90 % celkových
způsobilých výdajů.
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Jde o opatření, která jsou identifikována v
již přijatých akčních plánech na ochranu
ovzduší vytvořených v rámci výzvy Call-2A
Tromso nebo opatření, u kterých bude ze
strany žadatele doloženo, že jsou v
souladu s prováděným monitoringem a
připravovaným akčním plánem
vytvářeným v rámci výzvy Call-2A Tromso,
který bude na daném území v budoucnu
přijat.

Kdo může žádat:
Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo
soukromé, komerční nebo nekomerční a
nevládní neziskové, založené jako právnické
osoby v České republice (tj. všechny české
právnické osoby).

Co je možné podpořit:
Oblast č. 2 – Vybraná zelená opatření
identifikovaná v akčních plánech na ochranu
ovzduší

Oblast č. 4 – Konkrétní zelená a modrá
adaptační a mitigační opatření
identifikovaná v přijatých adaptačních
strategiích
Jde o opatření, která byla identifikována v
adaptačních strategiích vytvořených v rámci
výzvy SGS-3 Oslo.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=4
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=3
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Podpořena mohou být rovněž opatření
vycházející i z ostatních klimatických
strategií měst, obcí či regionů mimo výzvu
„Oslo“, pokud budou splněny podmínky
podpory, ale to pouze za předpokladu, že
alokace výzvy nebyla vyčerpána na realizaci
opatření identifikovaných v adaptačních
strategiích podpořených v rámci výzvy SGS-3
Oslo.

Komentář SCRB:
Na rozdíl o dříve představené výzvy č. 28
OPŽP jsou zde jako potenciální příjemci
uvedeni všechny české právnické osoby, tedy
včetně osob podnikajících. Naopak došlo k
vyloučení fyzických osob, a to jak
podnikajících, tak nepodnikajících.

Stejně jako u předchozí výzvy je zde silná
míra podpory projektu až do 90 %. Zároveň
alokace je slušná, když dosahuje míra téměř
200 milionů Kč. Bohužel celkem omezující se
jeví spodní hranice finančního rámce
projektu, která je velmi vysoká a začíná na
200.000 Eurech. To je pro spoustu společností
nedosažitelné. 

Omezující, i když logická, je povinná
návaznost na předchozí výzvy Norských
fondů s názvy Tromso a Oslo.
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Projekt „Predikce, hodnocení a výzkum
citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a
změny klimatu v Česku“ , pro nějž se již vžilo
zkrácené označení PERUN z anglického názvu
projektu „Prediction, Evaluation and
Research for Understanding National
sensitivity and impacts of drought and
climate change for Czechia“ má v těchto
dnech za sebou již první třetinu z
plánovaných šesti a půl roků své realizace.
Tento projekt, který je spolufinancován
Technologickou agenturou ČR, je, jak je z
jeho názvu patrné, zaměřen na výzkum
klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho
prohlubování v České republice.
Proto je vhodné se ohlédnout a krátce shrnout dosavadní práce a zmínit
hlavní témata a zajímavosti z tohoto projektu. Projekt Perun byl oficiálně
zahájen v červenci roku 2020. Vlastní výzkumné práce se naplno rozběhly již
na podzim téhož roku. Sestavenou vnitřní strukturu celého projektového týmu,
jež zastupuje 7 řešitelských organizací a více než 170 expertů, jsme rozdělili na
naplánované výzkumné aktivity.
„Činnosti pracovních týmů máme rozdělené do osmi tematických hlavních
oblastí, cílů, které se dále děli na téměř třicet dílčích cílů s detailním
zaměřením na konkrétní výzkumné oblasti“ uvádí Radim Tolasz, hlavní
koordinátor celého projektu. „Celý projekt je takový živý organismus, jelikož
dílčí cíle se v čase vzájemně propojují svými výstupy, staví své práce na
výstupech výzkumu jiných dílčích cílů a proto je vzájemná koordinace a
přenos informací klíčovým prvkem všech našich aktivit“ , doplňuje Radim
Tolasz.

Výpočetní oblast modelu 
ALADIN/CLIMATE-CZ
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Projekt Perun je již ve své první třetině, má za sebou
dva roky výzkumu změny klimatu v podmínkách ČR

Ačkoliv jsme se hned v úvodu projektu museli přizpůsobit probíhající
pandemii Covid – 19, využitím oline nástrojů v podobě videokonferencí,
sdílených cloudových úložišť a webových služeb se nám podařilo tyto
negativní vlivy především v oblasti vzájemné spolupráce úspěšně překonat.
Hned v prvních měsících jsme se, vedle rešeršních prací, sběru
podkladových materiálů, výběru pilotních lokalit a testování datových sad a
databází, zaměřili na adaptaci numerického předpovědního modelu na
detailní klimatický model ALADIN/CLIMATE-CZ pro střední Evropu a
především Českou republiku. 

Pro tyto výpočty ve vysokém prostorovém rozlišení 2,7 x 2,7 km jsme velmi
uvítali možnost využití nového superpočítače Aurora na pracovišti Českého
hydrometeorologického ústavu. Pro sestavený klimatický model
ALADIN/CLIMATE-CZ jsme potřebovali nejprve ověřit jeho výpočetní
parametry a proto jsme v loňském roce jako jeden z prvních kroků provedli
spuštění tzv. historických běhů modelu za období 1989–2014. Ověření
konfigurace výpočetního modelu nám umožnila, že jsme v polovině roku 2021
už mohli spustit výpočetní simulace pro toto historické období. Na základě
těchto výpočtů jsme prováděli i zpětné reanalýzy klíčových parametrů jako
je teplota vzduchu a srážky pro toto období.

V dalším etapě jsme pak spustili výpočty pro zvolené klimatické scénáře,
které spotřebují měsíce výpočetního času. Souběžně další projektové týmy
připravují analýzy nejistot projekcí klimatické změny v podmínkách ČR, řeší
přípravu dalších scénářů změny klimatu z regionálních a globálních modelů,
analyzují vazbu modelových a měřených dat. Další výzkumné týmy se
naplno věnovaly verifikaci a validaci již dokončených výpočtů a zhodnocení
jejich významu, jiné týmy analyzovaly krátkodobé srážky a odhadovaly jejich
možné změny pro další období.
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Zároveň je součástí výzkumných prací také řešení vlivu změny klimatu na
člověka a hodnocení tohoto vlivu. V oblasti řešení s přímou vazbou na vodní
prostředí se kolegové také věnují analýzám modelů hydrologické bilance,
rozboru dat kolísání hladin podzemních vod a minimálních průtocích v
českých řekách.

Řešitelé projektu na společném setkání (9/2021, Želiv)
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Prvních šest dílčích výstupů projektu jsme dosáhli již v uplynulém roce. Tyto
výsledky jsme prezentovali formou článků v mezinárodních odborných
periodikách, dále jsme dokončili sestavení výpočetního jádra
hydrologického modelu a prezentovali validační schémata.

Zároveň se dosažené výsledky snažíme prezentovat na odborných
seminářích a konferencích doma i v zahraničí. První dílčí výsledky a
předběžné analýzy průběžně vstupují do činností ústředních institucí,
například v podobě prvního návrhu indikátorů změny klimatu v podmínkách
ČR. Jelikož se v průběhu řešení projektu Perun objevují další a další dílčí
výstupy, máme pro letošní rok naplánováno již celkem 15 výsledků.

"Souběžně s výzkumnými aktivitami projektu se zaměřujeme i na vnější
komunikaci projektu. Od začátku projektu jsme spustili webové stránky
projektu na adrese www.perun-klima.cz, kde najdete ucelené informace o
projektu PERUN, včetně průběžných aktualit. Zároveň máme i twitterový účet
@perun_klima, kde prezentujeme aktuality z řešení projektu a také
informace spojené se změnou klimatu a budujeme komunitu našich
sledujících" , uvádí Jaroslav Kinkor, vedoucí Komunikačního týmu projektu.
Jelikož je řešení tématu změny klimatu provázané na řadu dalších oblastí v
podobě vlivů, interakcí a dopadů, vytvořili jsme v průběhu letošního roku
projektový slovník pojmů. Tento slovník pojmů doupřesňuje řadu odborných
termínů především ve vazbě právě na změny klimatu. Slovník pojmů najdete
na webových stránkách projektu a naší snahou je jeho průběžné doplňování.

http://www.perun-klima.cz/
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„Od loňského roku také vydáváme newsletter, který je v elektronické podobě
dostupný na webových stránkách projektu. Již začínáme pracovat na jeho
třetím čísle. Zároveň na podzim roku 2023 chystáme konferenci k našemu
projektu a to i pro veřejnost. Aktuální informace k této plánované konferenci
včas zveřejníme na webových stránkách projektu Perun“ uzavírá Jaroslav
Kinkor.

Slovník pojmů - Mapa podrobněji analyzovaných témat

Autor článku: Jaroslav Kinkor, Český hydrometeorologický ústav
Kontakt: jaroslav.kinkor@chmi.cz, +420604732423

mailto:jaroslav.kinkor@chmi.cz
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Vážení přátelé, v minulém čísle Harteckého
žurnálu jsme Vám poprvé představili naši
spřátelenou organizaci Bio - Top Divers a
spolu s ní spojenou vášeň pro potápění v
přírodě. Byla Vám představena organizace
jako taková včetně své filozofie a nabídky
kurzů, které realizuje pro své zákazníky. Pro
připomenutí se můžete podívat na stránky
www.biotopdivers.org/potapecske-kurzy-1 .

Nyní bychom Vám rádi reportovali aktivity
této živelné organizace přes léto 2022. Covid
tomu po dvou letech konečně povolil a bylo
možné začít uskutečňovat hlavní vizi
uskupení - organizované výjezdy k moři za
účelem poznání cizokrajné podvodní přírody
a krajiny. A tak se dala do kupy první parta
průzkumníků, nadšenců a především fajn a
pohodových lidí a vydala se směrem na jih.
Cílovou destinací nebylo nic jiného, než
slavná „bota Evropy" - výletníky čekalo
pobřeží Itálie, konkrétně městečko Piombino
namířené svými přístavy do Tyrhénského
moře, části Středozemního moře. Tentokrát
byl výjezd spojený s dokončením základního
kurzu OWD (Open Water Diver) tří studentů,
kteří začátkem října spolu s instruktorem
PADI,
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Luďkem Hojným, nasedli do prostorného vozu
Toyota Proace Verso Combi (kam se vešli
všichni čtyři včetně veškerého vybavení) a
vyrazili vstříc novým zážitkům. Ubytováni byli
v daném případě v útulném penzionu přímo v
městečku, alternativou byl pronájem lodi se
zázemím - to se však vždy řídí potřebou
konkrétního zájezdu.

Samotné ponory probíhaly nejdříve
základním způsobem ze břehu, pro druhou
polovinu zájezdu se účastníci osmělili a
využili propůjčené loďky pro ponory na
otevřené vodě. Mezi nejzajímavější faunu,
která byla našimi potápěči k vidění, patří v
dané lokalitě kromě slušných hejn různých
ryb také chobotnice, hvězdice nebo různé
druhy mlžů.

Je třeba konstatovat, že výjezd proběhl bez
zranění, všichni tři studenti své základní
kurzy OWD úspěšně dokončili a mohou se
postupně chystat na kurz pokročilý AOWD A
DIVEMASTER (Advanced Open Water Diver).
Navíc si odvážejí celoživotní zážitek.

Pokud by Vás takové zážitky také lákaly a
chtěli byste být součástí některé z příštích
posádek, je k tomu třeba:
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1.) Přihlásit se na základní kurz OWD u Bio -
Top Divers (alt. na AOWD v případě, že OWD
máte za sebou).
2.) Sledovat stránky www.biotopdivers.org a
Facebook www.facebook.com/biotopdivers,
kde budou nejpozději koncem března
vypsány termíny plánovaných cest k moři
pro rok 2023.
3.) Domluvit se s instruktorem Luďkem
Hojným na konkrétním termínu a dalších
podrobnostech. (Kontakt níže.)

Dále je třeba mít na paměti, že kromě
samotné ceny potápěčského kurzu ve
zvolené variantě zahrnuje celkový rozpočet
cesty náklady na ubytování, stravu a cestu
samotnou. Speciálně u stravy bychom se
rádi jednou větou pozastavili - hned po
potápění se jedná o druhý nejlepší zážitek
celého výjezdu. Od mořských plodů po
stařená masa za skvělé ceny - vše, na co si
mysl a jazyk vzpomene. Výjezd je
samozřejmě vždy možné upravit potřebám a
možnostem zákazníků - od úrovně ubytování
přes stravovací zařízení, po destinace
ponorů. Platí, že účastníci by měli mít vlastní
ploutve, brýle a šnorchl, ostatní potápěčské
vybavení jim bude v rámci kurzu zapůjčeno.
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Jaké jsou poslední instrukce a doporučení
pro potenciální zájemce? Pokud chcete mít
absolutní jistotu, že si cestu užijete podle
představ, domluvte se na výjezd v rámci
rodiny, kruhu známých nebo přátel. I jeden
negativní element dokáže pobyt na lodi a na
moři dost pokazit. Ale i kdybyste neměli s
kým jet, nebojte - už máme nějakou
zkušenost a „negativní elementy" je snaha
odhalit ještě před cestou. :-)

Pro zájem o jakékoli další informace nebo
přihlášky do kurzů volejte na číslo 731518418
nebo pište email na hojny@zahradaharta.cz.
Těšíme se na viděnou s Vámi u dalšího
dobrodružství.
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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.
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Sledovat nás můžete také skrze vybrané sociální sítě.
 

https://www.facebook.com/
harteckastezka
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