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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA
Vážení čtenáři,
letošní podzim byl ve znamení sázení, sám jsem už vysadil určitě více
než 100 stromů - ať už v Horním Jiřetíně, ve Vyskeři, Průhonicích nebo
Vestci. Nové stromy jsou to nejlepší,
co můžeme pro sebe i pro krajinu
udělat, abychom zmírnili nepříznivé
dopady změny klimatu.
Takový strom kromě toho, že dodává stín, pomáhá také zvyšovat
množství kyslíku, udržuje vláhu,
zpevňuje půdu a tím snižuje její
erozi… Výčet všeho, za co můžeme
stromům poděkovat, přináší čtvrté
číslo Zpravodaje. A co teprve, když
těch stromů zasadíme do 5 let rovných 10 milionů. V tuto chvíli už je
to více než 150 tisíc nových stromů,
které se zrodily v Ministerstvem
životního prostředí velmi podporované a letos v září odstartované
iniciativě Sázíme budoucnost.
Každý, kdo se chce k sázení zase
na jaře přidat, najde na dalších
stránkách rady, jak začít, na koho se
obrátit, kde získat finanční podporu, jaké stromy vybrat a jak se o ně
dále starat, kdy je nejlepší sázet
a spoustu jiných užitečných informací a návodů.

A protože lesů bohužel také v Evropě
i ve světě ubývá, můžete si přečíst
i o „přirozeném“ úbytku lesů vinou
nepředvídatelných požárů, ale i lidmi zaviněném v důsledku nerozumu
a touhy po penězích.
V posledních několika týdnech jsme
v období bilancování a vzpomínání na události, které se staly před
30lety. Rád bych zmínil, že od roku
1989 se toho v ochraně životního
prostředí a přírody odehrálo opravdu hodně. Samostatné Ministerstvo
životního prostředí oficiálně vzniklo
1. 1. 1990 jako garant zlepšování stavu přírody na nejvyšší státní úrovni.

– Šumava, Podyjí a České
Švýcarsko a pět nových CHKO
(Litovelské Pomoraví, Železné
hory, Poodří, Broumovsko,
Český les a Brdy). Velkoplošná
chráněná území dnes pokrývají téměř 16 % rozlohy ČR. Od
roku 2004 se Česká republika
zapojila také do soustavy
chráněných území Natura 2000, které chrání evropsky
významné lokality se vzácnými druhy živočichů nebo
rostlin, případně poskytují
útočiště stálým i stěhovavým
druhům ptáků.

V roce 1992 schválil parlament
ministerský zákon č. 114, o ochraně přírody a krajiny, který ochranu
české přírody definoval zcela novým
způsobem; zavedl do naší legislativy
vymezení druhové ochrany a poprvé
také ochranu přírodních procesů
a celých přirozených ekosystémů.
Zákon rovněž stanovil způsoby
vymezení jednotlivých druhů zvláště
chráněných území, jako jsou národní parky nebo chráněné krajinné
oblasti.

Příroda neznamená jen chráněná území nebo parky v málo
poškozených odlehlých
částech Česka, ale také zeleň
a místa pro život nejrůznějších druhů živočichů i rostlin
přímo ve městech. Proto stát
investoval do zlepšení kvality
a rozšiřování zeleně od 90. let
více než 100 miliard korun
a nadále v tom bude pokračovat. Zpravodaj, který právě
dostáváte, je toho aktuálním
důkazem.

Po roce 1989 vznikly další tři z celkem čtyř našich národních parků

S přáním všeho dobrého
v roce 2020, Richard Brabec

Máte zájem o odebírání Zpravodaje? Napište na adresu: zpravodaj@mzp.cz.
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Desatero otázek
a odpovědí pro ty,
co chtějí sázet
stromy

Sázíme na budoucnost

„Jakákoli zeleň ve městech je
plus pro životní prostředí a kvalitu
života jejich obyvatel, to není jen
o stromech. Travnaté plochy,
keře i vzrostlé stromy zachycují
vodu a prach, produkují kyslík,
brání hluku a díky odpařování
vody a stínu ochlazují rozpálená
města,“ říká ministr Brabec.
str. 4

O peníze na výsadby
může požádat každý

Ministerstvo životního prostředí
spustilo zcela nový dotační
program na podporu komunitní
výsadby stromů na veřejných
prostranstvích. Získat dotaci,
zasadit stromy a zapojit se tak
do celonárodní iniciativy, může
prakticky každý.
str. 12

Lesy hořely v létě po
celé Evropě
10 milionů stromů není
jen o sázení

Vysázet deset milionů stromů
mimo les, a to do pěti let. Takový
je cíl nově založené iniciativy
Sázíme budoucnost. Nápad
z pera Nadace Partnerství vznikl
v listopadu minulého roku
a uzrál v dubnu 2019 u kulatého
stolu při setkání s ministrem
Richardem Brabcem.
str. 8

Vše je jednou
poprvé.
Rozpaky
hoďte za plot.
Když můžete,
sázejte o sto
šest. Málokteré
naše konání
má takový
smysl.
str. 26

45. Ekofilm skončil,
připravujeme
46. ročník 2020

Každý rok otevírá festival
některé z aktuálních
environmentálních témat
současnosti. Letos to
bylo téma Příroda – naše
dědictví.
str. 28

Letošní červenec a srpen
patřily v Evropě k suverénně
nejteplejším měsícům v historii
měření teplot. Není tedy divu,
že se s rozsáhlými požáry
potýkala Itálie, Řecko, Španělsko,
Portugalsko, Francie, ale třeba už
i Německo.
str. 18
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ROZHOVOR

Sázíme
na budoucnost

v okolí měst, složené z původních druhů listnáčů, jsou pro
budoucnost klíčové. Udržují
vodu v krajině, jde o prevenci
eroze půdy a důležité je i ukládání uhlíku.

Je možné uvést nějaké
příklady dřívější podpory?
Proč ministerstvo
podporuje vysazování
nových stromů a jaké
přínosy očekáváte?

Jakákoli zeleň ve městech
je plus pro životní prostředí
a kvalitu života jejich obyvatel, to není jen o stromech.
Travnaté plochy, keře i vzrostlé stromy zachycují vodu
a prach, produkují kyslík,
brání hluku a díky odpařování
vody a stínu ochlazují rozpálená města. Nabízí také místo
k životu pro nejrůznější druhy
živočichů, což je v posledních
letech nesmírně důležité zejména u hmyzu. A v neposlední řadě města a obce zdobí.
Což ocení i ryze ekonomicky
založený majitel bytu nebo
domu, kterému stromy v ulici
nebo park za rohem zvyšují
cenu jeho nemovitosti. Ve výčtu pozitiv můžeme jít o krok
dál. Zejména pestré porosty

Ministerstvo životního prostředí
podporuje sázení stromů kontinuálně, především z Operačního programu Životní prostředí
a také z Národního programu
Životní prostředí prostřednictvím Programu péče o krajinu
a Programu obnovy přirozených
funkcí krajiny. Těch dobrých
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příkladů jsou vlastně tisíce. Jen z národních peněz jsou vysazovány stovky tisíc
dřevin ročně. Další tisíce stromů sází
s naší podporou neziskové organizace
a péče o stromy je spojená i s ekologickou výchovu. To znamená, že vedle nové
zeleně přináší tahle činnost i poznání pro
veřejnost a zejména děti, proč je dobré
stromy sázet a že o stromy je nutné dále
pečovat.
A před několika týdny jsme spustili naši
vlajkovou kampaň Sázíme budoucnost.
Díky spolupráci Ministerstva životního
prostředí a Nadace Partnerství chceme po
celé České republice vysázet deset milionů stromů mimo lesy, tedy symbolicky
jeden strom za každého obyvatele.

Co nového se děje kolem iniciativy Sázíme budoucnost?

Počátkem října jsme vyhlásili dotační
výzvu pro všechny zájemce o sázení, která
je na stránkách Státního fondu životního
prostředí ČR a Nadace Partnerství zprovoznila webové stránky, kde si všichni

ROZHOVOR

dobrovolníků sto padesát původních druhů hrušní, třešní
a švestek.

mohou najít informace o tom kde,
kdy, co, s kým a jak sázet.
A aby vláda a ministerstvo šly příkladem, vysadily už několik desítek stromů. Výsadbou národního
symbolu – 3 stromů lípy srdčité –
během zářijového vládního výjezdu
do Ústeckého kraje zahájila vláda
naplnění ambice do 5 let mimo les
vysázet a následnou péčí se postarat o 10 milionů nových stromů.
Symbolicky se tak stalo v Horním Jiřetíně, který znovuožívá po vládním
rozhodnutí o neprolomení limitů
těžby hnědého uhlí na Mostecku.
Poblíž obce Vyskeř v CHKO Český ráj
byla založena na začátku října nová
ovocná alej. Spojili jsme projekt
Sázíme budoucnost s odkazem
indického environmentalisty světového významu Mahátmy Gándhího
a zasadili jsme za pomoci mnoha

V Dendrologické zahradě
Výzkumného ústavu Silva
Taroucy v Průhonicích vzniká
Stezka sucha, na které odborníci experimentálně ověřují,
jak se jednotlivé druhy dřevin
umí přizpůsobit suchu a jsou
tedy vhodné pro vysazování
ve městech a obcích. Zatím
obsahuje zhruba 140 dřevin,
u kterých se zkoumá zejména
odolnost proti nedostatku
vláhy, extrémním letním teplotám a také úpalu, při kterém
dřeviny působením silného
slunečního záření přicházejí
o listy. Ve vzorku jsou stovky
druhů stromů a keřů, především listnáče, které mohou ve
městě vytvářet stromořadí.
Při otevření této stezky 1. 11.
jsme společně s premiérem
Babišem a ředitelem výzkumného ústavu Sucharou vysadili tři druhy suchomilných
dubů.
Zaměstnanci našeho ministerstva se také přímo zapojili
příspěvkem na koupi stromů
a i fyzickou prací do výsadby
Aleje svobody v sobotu 9. listopadu u obce Vestec. Tam
díky více než 400 dobrovolníkům vznikne přes 1000 metrů
dlouhá alej ze 132 vzrostlých
ovocných stromů; jabloní,
třešní, hrušní a kdouloní,
které za několik let nabídnou
kolemjdoucím své ovoce.

Nová výsadba je vždy pouze
začátkem, podporujete také
následnou péči o vzrostlé stromy?

Péče o vysazené stromy je součástí
všech podporovaných aktivit na výsadbu nebo obnovu biocenter či biokoridorů v Operačním programu Životní
prostředí, ale také z národních peněz
například na obnovu mezí a remízků.
Podmínkou přidělení dotace většinou
je, že se o nově vysazené původní
druhy dřevin musí žadatelé dále starat,
na což dostanou i finanční příspěvek.
To znamená, že musí vytvářet optimální podmínky pro růst stromů, zalévat
je, kypřit okolo nich půdu, chránit

je před chorobami a škůdci, ale také
před mrazem. Vzhledem k tomu, jaké
panuje v posledních letech sucho
a péče o nově vysazené stromy je tedy
náročnější, je od letošního roku možné
z dotací pořídit například zavlažovací
vaky, které postupně odkapávají vodu
ke kořenům stromů.

Iniciativa Sázíme stromy je
tedy komplexním projektem?
Ano, chceme, aby sázení nebylo jen
jednorázovou aktivitou bez rozmys-
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ROZHOVOR

ministerstvo v adaptaci na
klimatickou změnu?

lu a pozitivního přínosu pro budoucí
krajinu a přírodu. Příjemce dotace musí
mladým stromkům zajistit následnou
péči po dobu alespoň 3 let od ukončení
výsadby až do dosažení plné funkčnosti
stromu. Jak jsem už říkal, musí se postarat o jejich zálivku, hnojení, kypření,
odplevelování, ochranu proti chorobám
a škůdcům, ale i před mrazem. V případě uhynutí stromu na vlastní náklady
také o jeho náhradu. Příjemce podpory
je také povinen zajistit udržitelnost
projektu a jeho výstupů po dobu 10 let
od ukončení výsadby, vysazené stromy
nesmí být pokácené nebo jinak odstraněné.

Začnu trochu ze široka. Máme
k dispozici Národní akční plán,
který definuje 34 cílů rozdělených
podle projevů změny klimatu. Tedy
nejen ono stále zmiňované sucho
a povodně, ale i růst průměrné
teploty a dopady extrémních jevů,
jako jsou vydatné srážky, vlny
veder, silný vítr a přírodní požáry.
Patří sem tedy nejen péče o krajinu
a její schopnost zadržovat vodu, ale
i snaha ozdravit velké plochy českých lesů, aby byly do budoucna
odolnější. V souhrnu jde o tisícovku

Z pohledu lidí je ale možná
nejdůležitější adaptace
v rámci měst a obcí. Ta má
pomoci ochladit přehřátá
města nebo zabránit nedostatku kvalitní pitné vody.
Vedle zelených střech
nebo komunitních zahrad
se proto musí budovat
nové vodní nádrže, parky
či stromořadí. Na všechna tato opatření mohou
radnice získat příspěvek
od Státního fondu životního prostředí ČR. Aktuálně
je například k dispozici
miliarda korun na investice

větších či menších projektů celkem za tři a půl miliardy; například
na budování záchytných vodních
ploch, obnovu mokřadů a přirozené podoby vodních toků, které
velmi účinně zmírňují extrémní
projevy klimatické změny. Navíc
pomáhají při doplňování podzemní
vody a chrání půdu před erozí.

do zadržování a využívání
srážkové vody v rámci
takzvané Velké Dešťovky.
Majitelé rodinných domů
mohou zase požádat
v programu Nová Zelená
úsporám o dotace na zelené střechy, případně na
venkovní stínění.

Stromy a zeleň jsou důležitou
částí ekosystému a ochrany
klimatu. Jak dále pomáhá

6
zpravodaj

Ministerstva životního prostředí | číslo 4 | 2019

Darujte 			
stromek
pod stromeček
(převzato z webových stránek Nadace Partnerství)

Vánoce byly vždy spjaté se stromy. První český vánoční strom rozžal údajně ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich již před
více než dvěma sty lety. Jejich historie, kdy
se věřilo, že mají ochranitelskou funkci, ale
spadá až do dob starých Germánů či Keltů.
Stromy ale nemusí zdobit jen naše domovy
a náměstí a dělat radost jen v adventním
čase. Stejně tak mohou být ozdobou každého
města, pole nebo zahrady. A přinášet užitek
nejen dnes, ale i generacím našich dětí a jejich dětí.

Udělejte radost Vašim milovaným Jak dárek
STROMKEM pod stromeček
koupit?
Nejde ale tentokrát o žádnou jedličku v květináči nebo semínka k zasazení. Váš vánoční dárek
v podobě slavnostního certifikátu s originálním
designem Sázíme budoucnost umožní vyrůst
statnému listnáči. Ten Nadace Partnerství pomůže vysadit společně s místními dobrovolníky
během roku 2020. Tisíce lidí s námi sází budoucnost, nyní můžete být jedním z nich.
Dárek pořídíte i na poslední chvíli a obdarovaný
i vy získáte navíc dobrý pocit, že dárek bude
živý, protože přivede ptáky, zvěř, stín a vodu do
české krajiny.

Kliknete na hodnotu
dárku, který vám vyhovuje nejvíce. Zaplatíte
on-line kartou nebo
bankovním převodem.
Následně si na stránce,
kam budete po zaplacení přesměrováni,
stáhnete váš certifikát,
který doporučujeme
vytisknout. Certifikát si
můžete také dozdobit
vlastním věnováním.

Nakupujte
stromek
pod stromeček
ZDE
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naše téma

10 milionů
stromů
není jen o sázení. Začalo

rozplétání zákonů i financí,
pod lupou je i péče o stromy
Informace z Nadace Partnerství

Vysázet deset milionů stromů mimo les, a to do pěti let. Takový je cíl
nově založené iniciativy Sázíme budoucnost. Nápad z pera Nadace
Partnerství vznikl při výsadbě Aleje svobody pod Řípem ke stému
výročí Československa v listopadu minulého roku a uzrál v dubnu 2019
u kulatého stolu při setkání s ministrem životního prostředí Richardem
Brabcem. Od té doby se přípravy projektu rozjely naplno a završilo je
zářijové podepsání společného memoranda rezortu životního prostředí,
Nadace Partnerství a Svazu měst a obcí České republiky, které má tomuto
cíli pomoci.
„Když jsme po dubnovém kulatém stolu k záměru
vysázet 10 milionů stromů mimo les s odborníky,
zástupci nevládních organizací i státních odborných
institucí vydali spolu s ministrem Brabcem tiskovou
zprávu, strhla se bezprostředně nato velká diskuse. Na jedné straně naše ambice vyvolaly obrovský zájem veřejnosti, která cítí, že je potřeba něco
zásadního udělat s vyschlou zemědělskou krajinou
i s přehřátými městy. Na druhé straně se však ozvalo
i dost skeptiků s obavami, aby nešlo o nějakou hurá
akci; upozorňovali na nedostatek pozemků, potřebu
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Spolu vysadíme
10 milionů stromů
pro odolná města a zdravou
krajinu: VÍCE ZDE

naše téma

následné péče o stromy, rizika dobrovolnických výsadeb bez zajištěné odborné péče,“ líčí
porodní bolesti iniciativy ředitel strategického
rozvoje Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Přebujelé zákony i sítě
Na základě těchto podnětů proto došlo na
MŽP k vytvoření odborných pracovních skupin, které mají dát prozatím vzdálenému cíli
jasnější obrysy a pomoci k celkovému úspěchu
iniciativy. První z nich je platforma věnující se
legislativním změnám, které komplikují výsadby v intravilánech, podél komunikací nebo na
zemědělské půdě. Členové skupiny složené
ze zástupců Státního pozemkového úřadu,
krajských odborů životního prostředí a neziskových organizací pod taktovkou Ministerstva
životního prostředí již začali pracovat na identifikaci bariér pro výsadby, s cílem navrhnout
jasná řešení a jejich odstranění.
„Pro řadu měst a obcí nebo vlastníků půdy i hospodářů tvoří nedostatek vhodných pozemků
a legislativní bariéry, které výsadby komplikují,
v tuto chvíli možná ten nejzávažnější problém. Ať
už jde o střet s přebujelými normami na ochranu
technických sítí ve městech, zásahy či rušení

historických stromořadí podél
silnic nebo nastavení pravidel
pro využívání orné půdy, které
výsadbám extenzivní zeleně
nepřejí,“ vyjmenovává Miroslav
Kundrata hlavní překážky, se
kterými se legislativci musí
vypořádat a najít společnou řeč
mezi jednotlivými rezorty.

100 milionů na
výsadby již letos
Neméně důležitým faktorem
úspěchu je pro všechny zájemce stejná možnost jednoduchého čerpání financí na výsadby.

Úspěšná výsadba od A do Z
v otázkách a odpovědích: VÍCE ZDE

9
zpravodaj

Ministerstva životního prostředí | číslo 4 | 2019

naše téma

dané již při samotném sázení. Na
to dohlíží metodická skupina pod
vedením zkušených zahradníků
a krajinářů ze Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu.

Proto další odborná skupina v čele se
Státním fondem životního prostředí
ČR připravila výzvu pro žadatele z řad
spolků, obcí, firem, ale i jednotlivců,
která podpoří komunitní projekty
spojené s výsadbou zeleně posilující
odolnost vůči klimatické změně.
Celkově je letos k dispozici 100 milionů korun. Tyto finance pak postupně
doplní další veřejné i soukromé zdroje,
jejichž účelné a transparentní využití
garantuje koordinátor iniciativy Nadace Partnerství.

SÁZENÍM TO NEKONČÍ
Vysazení stromů a jejich počet jsou sice
důležité, ale jde o pouhý začátek. Zásadní je jejich následné přežití a odolnost vůči stále extrémnějšímu počasí.
Správnost zvolené výsadby a následná
péče o zasazené stromy musí být jasně

„Sázíme budoucnost přichází s dostupnou metodickou podporou jak
na výsadbu stromů i jejich následnou péči. V manuálech na
www.sazimebudoucnost.cz se
dočtete kde, jak a co sázet i čeho
se vyvarovat. Nadace Partnerství
shrnula metodiku státní ochrany
přírody, Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu i univerzitních odborníku do zjednodušených doporučení určených přímo
pro starosty, odpovědné lidi na
úřadech, spolky, ale i laiky z řad
veřejnosti,“ přibližuje další stránku práce na projektu Miroslav
Kundrata.

Každý sází budoucnost
K možná nejviditelnějším počinům iniciativy patří počitadlo
vysazených stromů a lidí, kteří se
zapojili do výsadeb. Proto každý, kdo na podzim sázel, může
nyní jednoduše přidat výsledky
své práce na stránky této iniciativy. Zaregistrujte své výsadby
a připojte se k proměně krajiny
a měst!

Přidejte se
VÍCE ZDE
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Chybí vám
finance na
vaše výsadby:
najdete je ZDE

„Smyslem iniciativy není, aby
Nadace Partnerství či kdokoliv jiný vysazoval za kohokoliv
stromy, ale jejím účelem je
propojení a podpora aktivních obcí, spolků, institucí
nebo firem tak, abychom
společně dokázali vyvolat
viditelnou a významnou změnu. Dosavadní aktivity řady
jednotlivců, institucí i státu
jsou skvělé, ale jsou to přece
jen izolované ostrůvky. Pokud
chceme opravdu mít novou,
zdravější a udržitelnější tvář
naší vlasti – a dopady změn
klimatu jinou možnost ani
nedávají – musíme propojit
vše, co dělá veřejná správa,
obce, aktivní občané, osvícení
zemědělci i spolky. V iniciativě
Sázíme budoucnost nikdo
nechce vyčnívat, ale společně
se chceme soustředit na to, co
povede k rychlejšímu budování zelené infrastruktury
našich měst i krajiny,“ uzavírá
Miroslav Kundrata.

naše téma

Každý s námi společně může sázet
budoucnost a zároveň si každá iniciativa
může ponechat svůj formát a identitu.
Stačí jen své výsadby zaregistrovat na
portálu www.sazimebudoucnost.cz, kde
zároveň zájemci mohou najít a využít
připravené propagační a metodické
materiály, získat informace o dalších
aktérech, dárcích, zdrojích nebo dobrovolnících.

Nadace Partnerství
pomáhá lidem pečovat
o životní prostředí.
Poskytuje jim k tomu granty,
odborné služby a inspiraci
ze zahraničí. Podporuje
kvalitní veřejná prostranství,
zelené stavění, vzdělávání,
zeleň ve městě i v krajině,
zklidňování dopravy, šetrnou
turistiku a ochranu přírody.
Každoročně vyhlašuje
oblíbenou celostátní anketu
Strom roku, soutěž Adapterra
Awards o nejlepší projekty ke
zvládání klimatických změn,
založila tradici Festivalu
otevřených sklepů, v Brně
postavila vzdělávací centrum
Otevřená zahrada určené pro
environmentální vzdělávání
žáků škol, dospělých
i studentů univerzit.

Sázíme sady, aleje, zelené
oázy, remízky, větrolamy,
solitéry: VÍCE ZDE

www.nadacepartnerstvi.cz
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O		 peníze
na
výsadby
může požádat každý

Ministerstvo životního prostředí spustilo zcela nový dotační program
ve výši 100 milionů korun na podporu komunitní výsadby stromů na
veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak
do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost může prakticky každý,
navíc s podporou až 250 tisíc korun. Z příspěvku je možné uhradit výdaje
za sazenice, potřebný materiál i následnou péči. Příjem žádostí začal
14. října a ukončen bude 31. srpna 2020, pokud se prostředky nevyčerpají
dříve.

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na
změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy. Dotační program
jsme nastartovali na podporu celonárodní iniciativy
MŽP a Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“. Mezi
námi je totiž řada aktivních spoluobčanů, kterým není
lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů
i z volné krajiny a chtějí sami přiložit ruku k dílu. Naše
finanční podpora je proto zacílena zejména na tyto
akční místní komunity,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec a shrnuje pilíře programu: „Nový
dotační program je postaven na dobrovolnické práci,
má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje
veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči.“
V programu je aktuálně připraveno 100 milionů korun.
„Dotace na jeden projekt se může vyšplhat až do výše
250 tisíc korun. Příspěvek jsme navíc nastavili tak, že
nebude potřeba prakticky žádná finanční spoluúčast,
aby na něj mohl dosáhnout kdokoliv, kdo má zájem se
podílet na navrácení stromů zejména do měst a obcí,“
upřesňuje ministr Brabec.
Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům osadit listnatými stromy vhodná veřejně přístupná místa měst
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a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Financována bude také výsadba listnáčů v uzavřených
vnitroblocích či společných dvorech bytových domů.
Dotační program je otevřen širokému spektru žadatelů. Ucházet o příspěvek se mohou místní organizace,
úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. „Jediné zásadní kritérium, které
musí žadatel splnit, je doložit legitimní vztah k místu
výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman. Tuto podmínku může
zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou nebo vlastnictvím pozemku,
v případě právnických osob bude úřad požadovat
sídlo nebo působnost v místě výsadby, případně
vlastnictví pozemku.
Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje
organizátorům komunitního sázení ex-post plných
100 % výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. Příspěvek bude
možné čerpat například na nákup sazenic, substrátu,
kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích
vaků, ale i na zajištění odborného posudku a související publicity.

naše téma

Naopak do nákladů nebude možné
zahrnout lavičky ani jiný mobiliář
či doprovodné prvky a nepočítá
se ani s úhradou prací spojených
s výsadbou, jako je třeba příprava
půdy či vykopání jamky, u kterých
se předpokládá zapojení dobrovolníků z místní komunity. „V programu
nám jde o účast lidí na dobrovolnické
bázi, o proto ani neuvažujeme, že
by se výsadba prováděla dodavatelsky,“ vysvětluje ředitel SFŽP ČR Petr
Valdman.
S ohledem na organizátory sázecích
akcí, garantuje Státní fond životního
prostředí ČR jednoduchou administrativu a rychlé zpracovávání
žádostí. „Celý proces jsme se snažili
maximálně zjednodušit. Žádosti přijímáme elektronicky, došlé projekty
budeme vyhodnocovat a schvalovat
průběžně. Držet se budeme našeho
pravidla tří týdnů,“ uvádí Petr Valdman.
V praxi to znamená, že do tří týdnů
od podání žádosti se dozvíte, zda
je žádost v pořádku, či zda máte
odstranit případné nedostatky. Po
schválení žádosti a realizaci výsadby bude do tří týdnů od uzavření
smlouvy odeslána dotace.
Výsadbu však není možné provádět
zcela na vlastní pěst. „I když je funkce stromů v přírodních ekosystémech
i v městské zástavbě nezastupitelná
a výrazně jich ubývá, nemůže výsadba probíhat zcela nekontrolovaně.
Nejenže je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště, ale zvláště
v zastavěných oblastech bývají
ochranná pásma a řada technic-

kých omezení,“ upozorňuje na
povinnost dodržovat zákonné
podmínky pro výsadbu Petr
Valdman. Z toho důvodu bude
úřad požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník
s relevantním vzděláním, byl
zpracován odborný posudek
a zajištěn souhlas vlastníka
pozemku. O vysazené stromy je
žadatel také povinen pečovat.
Všechny zásady pro výsadbu
stromů najdete v manuálu
dostupném na webových
stránkách iniciativy Sázíme
budoucnost, a získáte tam
i další užitečné informace jako
je nalezení dobrovolníků nebo
vhodných pozemků. Současně
je nutné zde projekt zaevidovat
do mapy výsadeb.
Aktuálně vyhlášený dotační
program je sice unikátní svou
šíří potenciálních žadatelů, není
ale jediným programem rezortu
Ministerstva životního prostředí,
který se snaží oslovit veřejnost,
aby si začala uvědomovat význam stromů v přírodě a v boji
s klimatickou změnou. Výsadbu
a obnovu městské zeleně spolufinancuje z evropských zdrojů
také náš operační program.
„V Operačním programu Životní
prostředí cílíme na rozsáhlejší
projekty výsadby sídelní zeleně
a revitalizace veřejných prostor.
Prostředky jsou určeny přede-

vším pro obce, města a veřejné
subjekty. Nově jsme v tomto
programu zjednodušili podmínky,
snížili administrativní zátěž a zpřístupnili podporu také obcím pod
500 obyvatel,“ upozorňuje ministr
Brabec s odkazem na aktuální
nabídku dotací na webových
stránkách www.opzp.cz a dodává: „Na výsadby stromů ve volné
krajině dlouhodobě přispíváme
právnickým a fyzickým osobám
také z našeho ministerského
Programu péče o krajinu. Tam
jsme pro příští rok zdvojnásobili
alokaci, takže na výsadby a zlepšování přirozených funkcí naší
krajiny nabídneme až 300 milionů
korun.“
Dotační program na komunitní
výsadbu stromů je vyhlášen
v rámci Národního programu
Životní prostředí pod číslem
9/2019. O dotace je možné
žádat přes elektronický systém AIS SFŽP ČR průběžně od
14. 10. 2019 do 31. 8. 2020 nebo
do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Bližší informace
a dokumenty
k výzvě: ZDE

Informace k iniciativě Sázíme budoucnost: zde
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Co umí

stromy

Co dokáže deset
milionů stromů

odvede denně
stejnou práci
jako 40 milionů
klimatizačních
jednotek

a Co dokáže

10 milionů vzrostlých
stromů
Co dokáže deset
milionů stromů

denně vypaří
deset milionů
hektolitrů
vody

stromy
pohlcují
CO2

ochlazují
města ve dne
a udržují teplo
v noci, čímž šetří
energii

fungují jako
přírodní
vodní filtry

Co dokáže deset
milionů stromů

vytvoří denní
zásobu kyslíku
pro 30 milionů lidí

dodávají
kyslík
a zároveň
čistí vzduch

Co dokáže deset
milionů stromů

pomůže
ochladit
přibližně
200 kilometrů
čtverečních
až o 33ºC

pomáhají
předcházet
záplavám

snižují
erozi půdy
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snižují
dopady
skleníkového
efektu

naše
téma
ze
světa

Dny ohŇů

v Africe i Brazílii
Podle letních dat ze satelitu MODIS byla letos místem
s největším výskytem požárů rovníková Afrika, především
Angola a Demokratická republika Kongo. Podle agentury
Bloomberg nejhorší situace byla v Angole, kde během
dvou dnů napočítali 6 902 požáru. V Kongu jich bylo
o polovinu méně 3 395. Zatímco v Africe zemědělci ohněm
čistí často svá pole, brazilští farmáři vypalují lesy, aby
se dostali k nové zemědělské půdě. Největší problémy
jsou v brazilské Amazonii, ale ohně planou i v Bolívii, Peru
a Paraguayi.
Afrika žije historií
Podle studie OSN velkou část afrických požárů mají na svědomí
farmáři, kteří takzvaným žďářením získávají zpět zemědělskou
půdu. Pro místní se jedná o nejlevnější způsob, jak část země
zbavit porostu. Popel navíc půdě dodává živiny.
„Ohně zapalují především zemědělci z malých a chudších komunit,
které je těžké přesvědčit, aby tuto po staletí osvědčenou techniku
přestali používat,“ komentuje situaci Denis McClean, odborník
OSN pro snižování rizika katastrof.
Na druhé straně v případě afrických savan odborníci upozorňují
na to, že tamní požáry mají i blahodárné účinky. Podle některých
studií mají africké savany, kterými se pravidelně prožene oheň,
o 30 % bohatší diverzitu u savců a o 40% u ptačích populací.
Jihoafrické savany přitom hoří tak často, že to nikoho už vůbec
nepřekvapuje. Oheň většinou hoří několik dnů a v řídkém porostu se posune maximálně o 300 až 500 metrů za den. Stromy, keře
a traviny drobné plameny jen lehce ožehnou. Spálená tráva za
pár dní vyklíčí a porost se brzy obnoví. Protože je zde vegetace

pravidelně spásána zvěří, zvykla si ukládat živiny do kořenů, takže i po požáru
má dost energie k novému růstu. Tamní
obyvatelé se požáry příliš nevzrušují. Bez
ohně by také jen stěží obnovili své pastviny, proto ohně nechávají vyhořet.

Jak a proč se žďáří v Brazílii
I v Latinské Americe platí, že požáry jsou
v letním suchém počasí poměrně běžné.
Co už ale běžné není, když se požáry náhle
rozrostou do rekordních rozměrů. A to se
stává v posledních letech příliš často. Podle NASA jenom za jediný červnový týden letošního roku vypuklo v Brazílii přes 67 tisíc
požárů. To je fantastické číslo, které je ale
v rozporu s tím, co tvrdí Brazilský národní
institut pro kosmický výzkum, který letos
identifikoval „jenom“ 40 341 požár. I tak
jde ale o vysoký počet a třetinový nárůst
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Den ohňů na počest
prezidenta

oproti minulým letům. Podle
statistik je to nejvíce požárů
za posledních deset let. Některé z nich sice vznikly přirozeně, ale ne nepodstatná část
jde na vrub zemědělskému
vypalování. A není se co divit,
když se za tisíc vypálených
hektarů na černém trhu platí
asi milion brazilských realů
(cca 5,6 milionu Kč). Což
potvrdila i brazilská prokuratura.

Že se vyspělý svět rozchází v pohledu na požáry v Brazílii s tím, jak na
ně pohlížejí místní, dokládá nejlépe
způsob, jakým tyto požáry vznikají.
Například na začátku letošního srpna
brazilská televize Globo informovala, jak se organizovaná skupina
70 farmářů domluvila přes aplikaci
WhatsApp na uspořádání takzvaného
„dne ohňů“. V praxi to znamenalo, že
vypálila rozlehlý les v okolí brazilské
dálnice BR-163. A to pouze na oslavu
omezení kontrol vypalování tamějších lesů ze strany brazilského ústavu
pro životní prostředí (IBAMA). A také
na počest brazilského prezidenta,
kterého všichni považují za podporovatele nelegálních odlesňovacích
praktik zemědělců. Právě brazilský
prezident dlouhodobě čelí kritice, že
zlehčuje varování ekologů před odlesňováním Amazonie a upřednostňuje pouze ekonomické zájmy. A je
to právě Bolsonaro, který opakovaně
ústav IBAMA označuje za jednu z hlavních překážek ekonomického rozvoje
země a jakmile se ujal moci, spolu
s brazilskou vládou, mu významným
způsobem zkrátil rozpočet.

Dobrá zpráva z Brazílie
Dobrou zprávou je, že Brazílie přijme
pomoc od zemí G7 ve výši zhruba
půl miliardy korun na boj s požáry
v Amazonii. Prezident Bolsonaro zprvu pomoc odmítl, nakonec ale změnil
názor. A to po schůzce s guvernéry
brazilských států, které jsou požáry
nejvíce postiženy. Přijetí podpory
ale není jednoznačné. Brazílie chce
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mít plnou kontrolu nad tím, jak
poskytnuté prostředky využije.
Bolsonaro se již dříve nechal
slyšet, že vytvoření mezinárodní
aliance na záchranu amazonského deštného pralesa uvrhne
Brazílii do postavení kolonie.
Ale určitá naděje, že Brazílie
peníze využije smysluplně, tu
je. V posledních letech dochází
k významnému poklesu odlesňování, deforestace mezi lety 2004
až 2012 klesla v průměru o 70 %.
Což ale neznamená, že je vyhráno, protože deštných pralesů
i tak stále ubývá.

Leonardo DiCaprio
zasahuje
To, že zdaleka není vyhráno, si
ovšem nemyslí pouze ekologové.
Rizika spojená s amazonskými
pralesy aktivovala i mnohé celebrity. Jednou z nich je americký
herec Leonardo DiCaprio. Ten
s vdovou po Steveu Jobsovi,
zakladateli společnosti Apple
a americkým podnikatelem
a filantropem Brianem Shethem
založili ekologickou organizaci,
která uvolnila pět milionů dolarů
právě na pomoc Amazonii. Peníze mají získat podle jeho slov
domorodí obyvatelé, kteří se nepodílejí na vypalování. DiCaprio
se přitom v ekologické pomoci
angažuje již od roku 1998.

ze světa

Požáry na Sibiři

se podařilo dostat pod kontrolu
Letošními ostře sledovanými lesními požáry byly i sibiřské. Podle
ruských oficiálních míst se je koncem léta již podařilo dostat pod
kontrolu. Pomohl k tomu déšť. Ztráty jsou však obrovské. Podle úřadů
shořely více než čtyři miliony hektarů lesů. Podle ekologů to bylo
bezmála 15 milionů hektarů.
Sibiřské požáry se řadí k přírodním katastrofám s celosvětovým dopadem. Dým bylo
cítit nejen v sousedním Kazachstánu, ale také na Aljašce,
na zhoršenou kvalitu ovzduší
si stěžovali lidé ve vzdáleném
ruském Irkutsku. Faktem je, že
na Sibiři hoří lesy každoročně, i když s různou intenzitou.
Rekord drží požáry z roku 2012,
kdy tam shořelo 18,1 milionu
hektarů lesa. Požáry tehdy
zachvátily dvojnásobek rozlohy
České republiky.

Globální i lokální
dopady
To, že požáry na Sibiři nejsou
zdaleka jen věcí Ruska, potvrdili i vědci. Podle nich letošní
sibiřské požáry uvolnily do atmosféry více než 166 megatun
oxidu uhličitého. To se rovná
množství, které vyprodukuje
cca 36 milionů aut za jeden rok.
Podle vědců nejde jen o oxid
uhličitý, ale také o popílek

roznášený větrem, který má přímý
dopad třeba na tání arktických
ledovců. Pokud černý popílek
padne na polární sníh a led, urychlí
jejich tání, protože zamrzlá pokrývka kvůli černé barvě pohltí více
slunečního záření.
Problém je i s dýmem proudícím
ze Sibiře. Ten byl podle finských
meteorologů velký asi jako plocha
celé Evropské unie a táhl se až
k severnímu pobřeží Aljašky. Kouř
přitom absorbuje solární záření,
které by se jinak odrazilo od mraků
zpět do vesmíru, ale jeho podstatná část kvůli kouři zůstává u Země.

Proč hoří na Sibiři
Jako důvod tak rozsáhlých požárů
na Sibiři se uvádí globální oteplování a suché počasí, jiní ale zmiňují

úmyslné zakládání požárů s cílem
zamést stopy po nelegální těžbě
dřeva. Většina Rusů se v průzkumech veřejného mínění přiklání
k druhé variantě. Nelegální těžba
dřeva na Sibiři je dlouholetý problém. Varování Alexeje Jerašenka
z ruské pobočky Greenpeace, že
pokud bude Rusko situaci ohledně
lesů na Sibiři nadále přehlížet, tak
za deset až dvacet let z tajgy moc
nezbude, není v tuto chvíli příliš
nadnesené.
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Lesy hořely v létě
po celé Evropě

Letošní červenec a srpen patřily v Evropě k suverénně nejteplejším
měsícům v historii měření teplot. Není tedy divu, že se s rozsáhlými
požáry potýkala Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Francie, ale třeba
už i Německo. Situace se ukázala natolik vážnou, že přinutila Evropskou
komisi k urychlenému ustanovení speciální unijní hasičské jednotky
v rámci systému rescEU. Ten je přímou odpovědí Evropské unie na situaci
v zemích, postižených přírodními katastrofami, ať už jde o požáry, záplavy
či zemětřesení.

Vysoké počty obětí
v Řecku
Vůbec nejhorší situace byla letos
z hlediska požárů tradičně v Řecku. O prázdninách řečtí hasiči
vyjeli během tří dnů i k více než
180 požárům. Hořelo poblíž Atén
na předměstí Peania, na ostrově
Thassos, Euboia, nedaleko města Théby a hořelo i na Kypru. Důvodem byly především teploty,
které přesahovaly 40 °C, sucho
a silný vítr. Oheň má ve Středomoří bohužel ideální podmínky.
Borové nebo eukalyptové háje,

jsou-li vysušené, hoří velice rychle.
Plameny v nich běžně dosahují do
výšky 20 až 30 metrů. Alarmující je
i řecká bilance obětí během požárů.
Jenom v roce 2017 v Řecku zemřelo
přes 200 lidí, loni pak sto, letos je
to opět několik desítek. Ukazuje se,
že Řecko není schopné samo ohně
zvládnout, a tak se často obrací pro
pomoc k ostatním unijním zemím.
V souvislosti s Řeckem musíme ale
dodat, že u požárů v minulých letech
byla vznesena vážná podezření, že
některé z nich byly založeny úmyslně
kvůli získání nové půdy a účel byl
ryze ekonomický.
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Smutná bilance
v Portugalsku
Další zemí, kde je vysoký počet
obětí z důvodů požárů, je Portugalsko. Při letošních požárech jen
na severu země uhořelo 45 lidí.
Na hašení požárů bylo povoláno
1 800 hasičů, ale i zde byla nutná
mezinárodní pomoc. A jakkoli
portugalské úřady nejprve tvrdily, že příčina požárů není jasná,
ukázalo se, že tři z požárů vypukly prakticky ve stejnou dobu
a policie poté obvinila několik
osob podezřelých ze žhářství.

ze světa

Požáry ve Francii,
Německu i Španělsku
Rozsáhlé požáry trápily i Francii a Německo. Na jihu Francie
cca 710 hasičů likvidovalo asi
60 požárů v departementu
Gard. A to poté, kdy v obci
Gallargues-le-Montueux padl
absolutní francouzský teplotní rekord 45,9 °C, přičemž
teploty se pohybovaly kolem
30 stupňů i během noci.
Hořelo ale
i v okolí Berlína. Velký požár
u městečka
Jüterbog se
rozšířil na více
než 600 hektarů.
Situace se stala
o to závažnější,
že požár zasáhl
i do oblasti bývalých vojenských
cvičišť, v nichž
se nacházela munice hrozící
explozí. A bez zajímavosti
není ani to, že stejně jako ve
Francii, i v Německu letos
padl teplotní rekord. V obci
Niedergörsdorf v okrese
Teltow-Fläming, poblíž které
vypukly požary, naměřili
rekordních 35,1 °C.
Ve Španělsku o prázdninách
platila výstraha před požáry
ve 34 z 50 provincií a v Katalánsku na severovýchodě
země rozsáhlý požár zničil
6 500 hektarů porostu.

Dobrá zpráva PRO EVROPU
Letošní zkušenosti s požáry prakticky
napříč evropskými zeměmi přiměly
k větší aktivitě Evropskou komisi.
Doposud byl mechanismus civilní
ochrany EU založen na koordinování
dobrovolné pomoci jednotlivých států.
Pro případy, kdy stejné živelní pohromě čelilo několik členských států
současně, neměla EU záložní kapacity
pro pomoc všem, kteří ji potřebovali.
Proto pět unijních států, které
byly v posledních
letech často
postiženy lesními požáry, dalo
k dispozici své
letouny a helikoptéry. Základem
prozatímní flotily
systému rescEU
jsou dva letouny
z Chorvatska,
jeden letoun
z Francie, dva
letouny z Itálie, dva letouny ze Španělska a šest vrtulníků ze Švédska.
Kromě vytvoření provizorní flotily při
rescEU letos na jaře, Evropská komise
posílila i své monitorovací a koordinační kapacity pro období lesních
požárů. A nejen to, rozhodla i o vytvoření nové plnohodnotné hasičské
flotily, která by pomáhala při náhlých
lesních požárech, jež místní hasičské
sbory nejsou schopné zvládnout. Na
její financování přispěje unijní rozpočet 90 % pořizovacích nákladů na nové
vrtulníky a letadla a 75 % na záchranné operace a údržbu.

Nový evropský
systém pro boj
s přírodními
katastrofami –
rescEU:
Jde o vytvoření záložních
kapacit civilní ochrany na
evropské úrovni, jako jsou
např. protipožární letouny,
speciální vodní čerpadla,
týmy pro vyhledávání
lidí a záchranné akce ve
městech, polní nemocnice
a zdravotní záchranné
týmy. Ty budou doplňovat
zdroje jednotlivých států
a spravovat je bude
Evropská komise. Jejich
účelem bude pomáhat
zemím zasaženým
živelními pohromami, jako
jsou povodně, lesní požáry,
zemětřesení a epidemie.
Novou posílenou civilní
ochranu tzv. rescEU bude
koordinovat a financovat
Evropská komise, soustředí
se také na prevenci
připravenosti a na
zjednodušení postupů při
záchranných akcích, aby
se zkrátila doba potřebná
k poskytnutí pomoci
a došlo k lepší ochraně
životů lidí.
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naše tipy

Nouzové
volání
na stromech

Klimatická změna mění i naše lesy. Sucho prospívá kůrovci, ale zvyšuje také
riziko požárů. Aby měli situaci více pod kontrolou a pomoc byla efektivní,
podepsali letos o prázdninách zástupci Lesů ČR a Hasičského záchranného
sboru ČR memorandum o spolupráci. Lesům ČR patří téměř polovina lesních
porostů v naší zemi a nejčastější příčinou požárů v nich je stále nezodpovědné
chování lidí.
SLEDUJTE ŽLUTÝ KÓD
Jen v prvních šesti měsících letošního roku hořelo ve státních
lesích už 150krát. Oheň postihl
41 hektarů a škoda byla odhadnuta na 4,2 miliony korun. Ve
srovnání se stejným obdobím
loňského roku jde o bezmála
dvojnásobný nárůst počtu
požárů. Loni v prvním pololetí
hořelo na území spravovaném
Lesy ČR 82krát, a to na 23 hektarech. Škoda tehdy dosáhla
2,3 milionu korun. Nejčastěji
hořelo v krajích Jihomoravském a Libereckém.
Podle generálního ředitele
Lesů ČR Josefa Vojáčka je nutné
tuto situaci systematicky řešit.
„Podnikáme s hasiči společné
kroky k prevenci vzniku požárů
a minimalizaci škod. Vzájemně si
poskytujeme data a informace,

například o kalamitních oblastech,
zdrojích požární vody i lesní dopravní síti využitelné pro zásahové
jednotky,“ vysvětluje.
Memorandem o spolupráci obě
instituce navazují na projekt Body
záchrany. Žluté tabulky s unikátním kódem umísťují lesníci
od roku 2016 podle metodiky
Hasičského záchranného sboru
ČR na křižovatkách lesních cest,
v horách i rozsáhlých lesních
oblastech.
„Body záchrany prioritně pomáhají návštěvníkům v nesnázích. Na
tabulkách jsou napsána telefonní
čísla tísňových linek a každý bod
má svůj kód pro snazší lokalizaci.
Díky nim se nám ale daří i lépe
zaměřit místo vzniklého požáru,“
upřesňuje generální ředitel Hasičského záchranného sboru České
republiky Drahoslav Ryba.
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ZÁCHRANNÁ SÍŤ 2 500
BODŮ
Ve státních lesích je aktuálně instalováno více než dva a půl tisíce
těchto záchranných bodů. Nejvíce
jich je ve skalách na Náchodsku.
Josef Vojáček dodává, že síť bodů
se průběžně aktualizuje a doplňuje: „Po dohodě s hasiči některé
z tabulek přemísťujeme na vhodnější místa.“
Další novinkou je, že hasiči mohou využívat jako zdroj požární
vody i malé vodní nádrže vybudované nebo obnovované z dotačního programu Vracíme vodu lesu.
Spolupráci si pochvalují i hasiči.
„Zvláště oceňujeme snahu aktivně
řešit problém vláhového deficitu
a s tím spojeného sucha, které výrazně zvyšují riziko požárů u vegetace,“ upřesňuje Drahoslav Ryba.

ze světa

stromy

Lidé, kteří sázejí
Jedním z nich je i Claude
Fromageot. Francouzský
botanik, který udělal kariéru
jako šéf výzkumu jedné
z velkých kosmetických firem,
aby se nakonec našel v sázení
stromů. Stromy sázel v Rusku,
Etiopii, Německu, ale i Česku
v chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko.

BOTANIK NA VĚTVI
V médiích ho popsali, že jako
malý kluk moc rád a často
lezl do větví, houpal se v nich,
objímal kmeny. Asi ve dvaceti
letech jako student botaniky
obnovil se svojí ženou opuštěný
sad sto dvaceti ořešáků. Pak ale
musely stromy stranou. Plně
se věnoval práci v kosmetické
korporaci. Po třinácti letech
této práce, se ale vrátil, jak sám
říká, „do větví“. Založil nadaci,
která se profesionálně věnuje
sázení stromů po celém světě.
Shání peníze na sazenice a burcuje dobrovolníky, kterých je už
kolem půl milionu. Sám Claude
prý vysadil stromů již více než
tisícovku. Říká také, že stromy
jsou vyšší bytosti a tam, kde

jsou stromy, jsou i šťastní lidé a daří
se i ekonomice.

Příběh jednoho Inda
Claude Fromageot není zdaleka sám,
kdo se pustil do sázení stromů jako
do svého životního úkolu. Dalším je
třeba Ind Jadav Payeng. Ten ovšem
k sázení stromů nepřišel ze zasedací
místnosti kosmetického byznysu.
Reagoval na změny ve svém bydlišti
na největším říčním ostrově na světě
indickém Majuli. Když se ukázalo, že
se jeho ostrov kvůli erozi půdy čím
dál více potápí, neboť za posledních
70 let se zmenšil o polovinu, přemýšlel, jak pomoci. Když v roce 1979
našel množství hadů, kteří zemřeli
vedrem, uvědomil si, že na ostrově
chybí větší množství stromů, které by poskytly stín hadům i jiným

druhům zvířat, a které by ostrov
také zpevnily. A tak začal stromy
sázet. Sázel malé stromky každý
den a nepřestal dlouhých 40 let.
A příroda se mu odměnila. Místa,
která kdysi byla jen vyschlými
písečnými dunami bez vegetace,
dnes díky němu změnila tvář.
Stromy, které s láskou pěstoval,
vyrostly do výšky, vytvořily stín
pro další rostliny a tak vznikl zcela
nový ekosystém, který dnes už
žije vlastním životem.
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Dneska

Zítra se bude sázet
Lesy pokrývají asi
2,8 miliardy hektarů naší
Země. Místa na sázení
nových stromů je podle
vědců stále dost. Vysoká
škola technická (EHT)
v Curychu zveřejnila studii,
podle které je na planetě
momentálně volných
900 milionů hektarů půdy,
které čekají na zalesnění.
Jde o plochu odpovídající
zhruba rozloze USA.
Přepočítáno na stromy to
vychází na asi 1,2 bilionu
nově vysázených stromů.
Vědci ETH dále uvedli, že
zalesnění takto velké plochy
nebude mít dopady na
úbytek zemědělské půdy.

Stará dobrá
fotosyntéza
Nové lesy, až vyrostou, by
mohly podle vědců pojmout
až 205 miliard tun oxidu
uhličitého. To jsou zhruba dvě
třetiny z 300 miliard tun, které
se od počátku průmyslové
revoluce dostaly působením
člověka do ovzduší. Stromy
k tomu nepotřebují žádné

důmyslné moderní technologie,
vystačí si s fotosyntézou, prostřednictvím které, stejně jako
ostatní rostliny, pohlcují pro
ně životně důležitý oxid uhličitý a mění ho na kyslík, který
je životně důležitý pro člověka
a zvířata. A že jsou v tom velice
dobré, potvrzují i všechny statistiky. Lesy v USA každoročně zbaví
planetu více než 20 % emisí skleníkových plynů. Stejně tak deštné
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pralesy v Amazonii, kterým se
říká zelené plíce Země. Ty ročně
dodají podle optimistického
odhadu až 20 % z celkové produkce atmosférického kyslíku na
Zemi. A i když zlí jazykové tvrdí,
že amazonské pralesy plícemi
Země nejsou, neboť vyprodukují
jen osm procent kyslíku, stromy
jsou i tak nejúčinnějším a nejpřirozenějším opatřením v boji za
záchranu klimatu.

ze světa

To potvrzuje i odborník na zalesňování OSN
Tom Crowther: „Výsadba nových stromů po
celé planetě je z hlediska snižování emisí oxidu uhličitého mnohem účinnější, než například využívání větrných turbín v energetice či omezení spotřeby
masných výrobků.“
Zdaleka však nejde pouze o klima. Kořenové systémy
stromů zpevňují půdu, brání erozi a udržují
v ní vodu. Také poskytují obživu a útočiště
ptákům, ale i mnoha dalším živočichům,
včetně hmyzu.

Kde je třeba sázet nejvíce
Největší potenciál pro zalesňování je podle
vědců v Rusku, USA, Kanadě, Austrálii,
Brazílii a Číně. V Číně již dokonce vytvořili
speciální armádní jednotky, jejichž úkolem
je právě sázení stromů. Klíčová je z hlediska
výsadby také Austrálie. Tu k zalesňování
nutí především vlny veder a časté požáry.
Austrálie se proto rozhodla vysadit do roku
2050 až miliardu nových stromů. Plán už
oznámil i premiér australské vlády Scott
Morrison. Jako další cíl přitom uvedl
snížení dosavadní produkce 500 milionů tun emisí ročně až o 18 milionů tun.
Avšak nejenom v ekonomicky silných
státech mají zájem na zalesňování. Zalesňovat své území chtějí i v Pákistánu, kde se
chystají v následujících letech vysadit více
než miliardu nových stromů. Obdobně aktivní jsou i africké státy. Dobrým příkladem
může být Etiopie, v níž letos vysadili během
jediného dne přes 353 milionů mladých
stromků. Tím překonali světový
rekord Indů, kteří v roce 2016
vysázeli za jeden den 50 milionů stromů. Etiopané přitom
již za poslední roky vysadili celkem

přes 2,6 miliardy stromů
a jejich cílem jsou až čtyři
miliardy stromů. A je to
návrat ke kořenům. Jak
uvádí OSN, zatímco na
začátku 20. století tvořily
lesy v Etiopii 35 % plochy,
v roce 2000 to byly už
jenom čtyři procenta.

Sázení stromů
v Africe
Afrika je z hlediska sázení
nových stromů velice
zajímavou oblastí. To
ukazuje i mezinárodní
iniciativa The African
Fores Landscape Restoration, která si klade za cíl
během patnácti let zalesnit na tomto kontinentě
území o velikosti Egypta.
A je docela reálné, že
se jí to povede, protože
tento projekt miliardou
dolarů podpořila Světová banka a dalších 600 milionů
dolarů do něj má
dát soukromý
sektor. Část
financí přislíbilo i Německo.
Africké země
zase na oplátku poskytnou
pozemky na sázení. Prozatím se to
týká hlavně Etiopie,
Demokratické republiky
Kongo, Keni, Nigeru,
Ugandy a Burundi.
Tyto země chtějí dát

k dispozici 42 milionů hektarů,
což je území větší, než rozloha
například právě Německa.

Odpovědné investice
Otázka zalesňování vábí
i filantropy. Již před šesti lety
došlo ke sdružení více než
150 partnerských organizací
a firem pracujících v Latinské
Americe, západní a střední
Africe a jihovýchodní Asii,
které založily Tropical Forest
Alliance 2020. Aliance, složená
z podniků, vlád, občanských
iniciativ a mezinárodních organizací hledá cesty, jak zabránit
dřevařským společnostem
nebo obchodníkům se dřevem
v dalším odlesňování půdy.
Svých cílů mimo jiné dosahuje i tím, že vykupuje lesní
pozemky, na nichž nepovoluje
těžbu. Ne vždy se však taková
iniciativa setká s pochopením
místních, protože lidem
brání v produkci palmového
oleje, hovězího masa, sóji,
buničiny a papíru, na níž
bývají existenčně závislí.
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ze světa

stromů

Evropa se pouští do sázení
ve velkém
Na světě není země, která by byla více spojená se zelenou barvou, než Irsko.
Není proto divu, že právě tam mají velké plány na zalesňování svého ostrova.
Irská vláda rozhodla, že do roku 2040 vysadí 440 milionů stromů. A dokonce
už ví i jakých. Jehličnanů má být 70 procent, listnatých 30 procent.

ZELENĚJŠÍ IRSKO
Smyslem této akce je snižovat znečištění ovzduší a přispět
k ochraně klimatu, ale nejen to. Oproti ostatním unijním
zemím má Irsko lesů velice málo. Zatímco průměr v evropských zemích činí 40 % zalesněného území, v Irsku mají
zalesněno jen jedenáct procent. Sázet stromy chce Irsko
i z ekonomických důvodů. Zaměstná tak nezanedbatelný
počet lidí a irskému hospodářství to přinese zisky v podobě vyšší produkce průmyslového dřeva. Využití však najde
i to, co zbyde. Biomasu hodlá Irsko používat pro výrobu
elektřiny.
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Irská vláda chce svých cílů dosáhnout
pomocí dotací pro vlastníky půdy a majitele lesů. Ti takovou nabídku vítají, ale
někteří upozorňují, že plán na výsadbu
tolika jehličnanů není dobrý. Varují
před tím, aby nepůvodní jehličnaté
stromy neudělaly ze zeleného ostrova
ekologicky mrtvou zónu. Proto navrhují
přirozenější cestu sázení osvědčených
listnatých stromů, které ovšem nerostou
tak rychle.
Co se týče Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska své plány
se zalesňováním mají i ve Skotsku. Na

ze světa

rozdíl od Irska ale už s výsadbou začali. Jen loni ve
Skotsku podle tamní agentury lesního hospodářství
vysázeli 22 milionů stromů.

60 tisíc a nepřímo 200 tisíc lidí. A přesto má s lesy
problém, je jím nízká biologická rozmanitost porostů
z důvodu průmyslové těžby.

Sázet stromy chce i Německo

Nejenom státy, ale i města

V Německu jen během posledního roku odumřelo
na 100 tisíc hektarů lesů. Na dříve zelených kopcích
se dnes objevují holiny. V posledních letech k tomu
přispěly hlavně vichřice, sucho, požáry a přemnožení
škůdci. Spolková vláda v Berlíně proto na obnovu lesů
vyčlenila v přepočtu 20 miliard korun. Peníze by měly
směřovat především na výsadbu nových stromů. Německé lesní správy oznámily, že jenom v Sasku chtějí
v dohledné době zasadit kolem 50 milionů stromů.
Spolkové ministerstvo zemědělství ale požaduje systematický přístup.

Iniciativy spojené se sázením stromů neberou za své
pouze celé evropské země, ale i jednotlivá města.
Města, jež chtějí sázet stromy, dnes sdružuje mezinárodní ekologická iniciativa Milion stromů (Million
Tree Initiative). Patří do ní kromě evropských i světové metropole jako New York, Londýn nebo Šanghaj.

„To, že někde rostly smrky nebo nějaké jiné jehličnany,
ještě neznamená, že tam budou znovu vysazeny. U každého místa provedeme analýzy, abychom se správně
rozhodli, co přesně tam zasadíme,“ uvedla ministryně
zemědělství Julia Klöcknerová.
Němci si však nelámou hlavu jen s tím, co kde vysadí.
Aktuálně řeší i problém s přístupem soukromých majitelů. Ti se totiž o lesy přestávají starat, protože těžba
dřeva se jim skoro nevyplácí. Německá vláda se proto
hodlá zaměřit i na oživení průmyslu pro zpracování
dřeva.

Stromy sází i ve Švédsku
Sázet stromy plánují i v dalších evropských zemích.
Příkladem může být třeba Švédsko, které používá jednoduchý vzoreček. Ročně vysází více stromů, než kolik
jich pokácí. Švédsko navíc není v lesním hospodářství
žádným nováčkem. V jeho lesnictví pracuje přímo

Vynecháme-li Prahu, v níž chce zastupitelstvo nechat
vysázet milion stromů do roku 2026, dobrým příkladem je třeba italské Miláno. Tam hodlá radnice
do roku 2030 zprostředkovat vysazení tří milionů
stromů. Důvod je zřejmý: ochránit klima planety,
pomáhat ve městě ochlazovat veřejná prostranství,
dodávat stín i vláhu.
Miláno na svém projektu spolupracuje s neziskovou
organizací Bloomberg Associates, kterou financuje
zakladatel známé ekonomické tiskové agentury a někdejší starosta New Yorku Michael Bloomberg. Právě
americká metropole je pro Miláno vzorem. Bloomberg Associates druhému největšímu italskému městu radí, kam stromy vysázet: osvědčila se především
místa, která se v létě nejvíce přehřívají jako chodníky,
parkoviště, náměstí, a také, aby Miláno do výsadby
zapojilo i soukromou sféru, dárce a developery. Je
možné například nechat firmy, aby své poplatky
městu splatily formou výsadby stromů.
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naše tipy

Desatero otázek a odpovědí pro ty,

co chtějí sázet stromy

Vše je jednou poprvé. Rozpaky hoďte za plot. Když můžete, sázejte o sto šest, jako
by to bylo v Las Vegas. Málokteré naše konání má takový smysl. Strom je investicí
do budoucna a když zvolíte ovocnáč, bude zaručeně sladká.

1.
2. 3.
Kdy?

Zbrklost není na místě. Sázení se musí
naplánovat. Počkejte si na správný čas.
Pusťte se do toho ideálně na podzim, možno
je i na jaře, pokud už slunce nabírá na síle
a půda ztratila mrazivou prokřehlost.

Co?

Uvažujte v co
nejširším kontextu
- jak je velký váš
pozemek, vaše
zahrada? Jak
kvalitní půdu tam
máte, na jakou
světovou stranu je
zahrada situovaná,
v jaké nadmořské
výšce se nachází?
Jaké druhy stromů
jsou ve vaší lokalitě
původní? Vybaveni
potřebnými
informacemi se
jděte poradit do
zahradnictví, co
u vás ideálně
vysadit.

Kam?

Podle vybraného druhu volte
slunné nebo stinné místo,
každý druh má své specifické
nároky na klimatické podmínky.
Jak bude strom v budoucnu
prospívat, ovlivní vhodnost
půdy, teplotní i povětrnostní
podmínky. Nepodceňujte
vzdálenost místa, kde jste si
výsadbu vysnili, od sousedních
pozemků. Předejdete tím
malicherným sporům. Před
prvním kopnutím si pro jistotu
překontrolujte, kudy vedou na
zvoleném pozemku technické
sítě – elektřina, plyn, voda
apod., abyste je nenarušili,
nebo aby nemusel být strom
v budoucnu pokácen kvůli
případné opravě rozvodů.
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Co k výsadbě
potřebujete?
K výsadbě stromu se zemním balem
o obvodu kmínku 12-14 cm to budou:
•	3 kůly statického zajištění
(opracovaný kůl o průměru 6 cm
a délce 250 cm);
•	1 půlený kůl k vytvoření příček;
•	2,5 m vázacího popruhu k uvázání
stromu (textilní popruh šířka 20 mm);
•	1 plastová chránička proti okusu zvěří
(příp. jutový pás či rákosová rohož);
• min. 20 litrů vody.
Nářadí:
• rýč, příp. krumpáč;
• lopata;
•	palice a kladivo na zatlučení kůlů
a hřebíků;
• žebřík typu štafle;
• pilka;
• nůžky;
• hřebíky;
• konev na vodu.

naše tipy

4.

5.

7.

8.

Sazenici
upravit?

Ano, před samotnou výsadbou se
nebojte zdravotně ořezat kořeny ostrým
nožem. Ostříhat všechny poškozené,
namrzlé či zaschlé kořeny a pokusit se
o co možná nejpravidelnější tvar, aby se
kořeny po zapuštění mohly synchronně
rozrůstat. Rovnou nožem srovnejte
i velikost kořenů a koruny, měly by být
proporcionálně stejné.

Jak se
do kopání
pustit?

Při kopání rozdělte půdu na dvě
hromady, které následně opět
využijete. První bude z horní půdy,
druhá ze spodní.

Před
sázením
vyživit?

Po úpravě nožem namočte
kořeny do zemité kaše správné
hustoty nebo použijte přípravek
ochranného kořenového
hydrogelu. Poté je nutné
okamžitě začít sázet.

6.

Jak by měla
vypadat
jáma?

Ani malá, ani příliš velká hloubka
stromům nesvědčí, ideální je taková,
ve které stromek rostl ve školce, tj.
0,3 až 0,6 m. Berte ohled i na to, že
po slehnutí půdy klesne i stromek.
Velikost jámy je nejlepší od 0,6 × 0,6m
až do 1 × 1m. Pozor na to, aby se
kořeny nedotýkaly krajů jámy.

Jak pokračovat po
zapuštění sazenice?

Po rozložení kořenové soustavy stromu do jámy můžete začít přisypávat
sypkou zeminu. Začněte s hromádkou se spodní půdou (viz 7).
Nezapomeňte občas se stromem zatřepat, aby zemina vyplnila celý
prostor. Tak pokračujte, dokud nebude jáma zasypaná do ¾. Poté půdu
přišlápněte a zalijte. Nakonec přihrňte zbývající zeminu.

„Přednost by měly dostat především původní listnaté druhy stromů, ideálně
pocházející z daného regionu, vhodné pro konkrétní stanoviště. Například pokud
jde o výsadbu městské aleje, je důležité myslet nejen na to, aby konkrétní druhy
stromů a keřů vydržely vysoké letní teploty, ale také jak budou čelit zvýšené zátěži
emisí z dopravy nebo zda přežijí zimní mrazy,“ vysvětluje Ivan Suchara, ředitel
Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

9.

Jak
často
zalévat?

Zpočátku sazenici zalévejte alespoň
jednou týdně 10–15 l vody. Později
postačí jednou za deset až čtrnáct dní.

10.

A co dál?

Po výsadbě je třeba přivázat stromek ke kůlu zprvu
volněji, aby měl možnost růst. Teprve až stromek
zakoření pevněji v zemi, můžete oka přitáhnout.

Chybí vám
finance na
sázení?
VÍCE ZDE
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EKOFILM

45. EKOFILM skončil,
připravujeme
46. ročník 2020
EKOFILM je nejstarší filmový festival s tematikou životního prostředí v Evropě.
Jeho historie začíná v roce 1974, kdy se odtrhl od festivalu Techfilm. Od roku
1991 je jeho hlavním pořadatelem Ministerstvo životního prostředí.

Každý rok otevírá festival některé z aktuálních
environmentálních témat současnosti. Letos
to bylo téma Příroda – naše dědictví. Kromě desítek soutěžních i nesoutěžních filmů
z České republiky i ze zahraničí, které se utkaly
v několika kategoriích, nabídl festival přednášky a workshopy s odborníky, diskuze a besedy
se zajímavými hosty, laureáty Ceny Josefa

Vavrouška i tvůrci soutěžních filmů a nechyběl ani večerní
koncert a další kulturní program.
Akce se konala pod záštitou ministra životního prostředí
Richarda Brabce, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila
Šimka, primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové, rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, a rektorky
Mendelovy univerzity Danuše Nerudové.
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EKOFILM

který nechcete vidět,
ale víte, že musíte. Film
o kolektivní vině, protože za vymření tohoto
druhu může jedině člověk, nikdo jiný. A snímek je současně
velmi naléhavý v tom, jak každému z nás sahá hluboko do
svědomí, jestli opravdu pro ochranu přírody a životního
prostředí děláme dost a jestli konkrétně my sami nemůžeme udělat více,“ komentuje výběr letošního vítěze ministr
Richard Brabec, jehož ocenění do USA putuje.

KDO LETOS VYHRÁL?
Slavnostním předáním cen vítězným snímkům
v pátek 11. října v Brně vyvrcholil 45. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM. Cenu
od mezinárodní poroty si odneslo pět filmů.
Hlavní Cenu ministra životního prostředí získal
americký snímek Kifaru o keňských strážcích
posledního severního tuponosého nosorožce.
Cenu prezidenta festivalu si odnesl cyklus České
televize Češi zachraňují... zubry v Česku.
Vizuálně působivý dokument Davida Hambridge
Kifaru zachycuje čtyři roky
života keňských ochranářů, radosti i strasti jejich
práce, a zároveň vymření
severního poddruhu bílého
nosorožce. Přestože se
odehrává v africké Keni, má
díky nosorožcům chovaným kdysi ve Dvoře Králové
přímou vazbu i na Českou
republiku. V příběhu umírajícího Súdána – posledního
zástupce mužské linie – se
také nejlépe odráží heslo
letošního Ekofilmu: Příroda
je naše společné dědictví,
a když jednou zmizí, již nic
ji nevrátí zpět. „Je to film,

Český zástupce v soutěži z televizního cyklu Češi zachraňují… se nyní pyšní Cenou prezidenta festivalu Ladislava
Mika. Příběh vypráví o snaze biologa Miloslava Jirků
a žurnalisty Dalibora Dostála, kteří se vrhli do odvážného
experimentu s cílem navrátit velké kopytníky do opuštěného vojenského újezdu u Milovic. „Návrat zubrů, praturů či divokých koní do naší přírody je sám o sobě velmi
zajímavý, ale především ukazuje cestu, jak díky přírodním
procesům vrátit do naší krajiny také hmyz nebo jiné bezobratlé. Film nabízí způsob, jak obnovit některé ekosystémy
přirozenou cestou a ještě získat možnost sledovat původní
velkou faunu,“ doplňuje prezident festivalu Ladislav Miko.
„Dokumentární filmy o ochranářských projektech, které
vracejí vzácné druhy živočichů
zpátky do přírody, pro nás
byly před lety jedním ze zdrojů
inspirace. Jsme moc rádi, že
díky snímku Zdeňka Suchého
a Dana Bárty uvažují další
lidé i organizace o tom, že
se zapojí do záchrany zubra
evropského,“ dodává Dalibor
Dostál, ředitel společnosti
Česká krajina.
V kategorii Krásy přírody
triumfoval norský snímek
Královna mizející říše, který
zobrazuje dramatické změny
ekosystému na Špicberkách
v důsledku změn klimatu,
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Ekofilm den po dni

Středa 9.10.

a to optikou lední medvědice
Frost. „Prostřednictvím rodiny
ledních medvědů sledujeme
příběh evropského severu, tolik
ohroženého klimatickou změnou.
To vše na pozadí naprosto úchvatných obrazů, které filmaři sbírali
čtyři roky, často ve třicetistupňovém mrazu. Určitě jde o film, který by měl vidět každý, komu
na biodiverzitě zaleží,“ zdůvodňuje výběr vítěze této kategorie
Ladislav Miko.
Cena v sekci Středoevropské filmy míří ke slovenským sousedům za počin Stín Jaguára. Pavol Barabáš ve filmu odkrývá
svět přírodních indiánů Hodi, jedněch z posledních na této
planetě.
Kategorie Krátké filmy nabídla přehlídku osmi snímků. Jejím
vítězem se stal dokument Ukradené opice z americké produkce. Ten představuje nové způsoby boje
proti nezákonnému obchodování se zvířaty.
Letošní snímky kromě prezidenta festivalu Ladislava
Mika hodnotil česko-novozélandský filmový režisér Michael Havas, popularizátor environmentální
osvěty Milan Hulán, dokumentaristka Olga Menzelová, ochranářka Blažena Hušková, režisér Jan Svatoš,
držitel Českého lva Martin Čech a ředitelka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) pro střední
a východní Evropu Irene Lucius.
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První den festivalu se otevřely dvě výstavy:
na Moravském náměstí Voda a civilizace,
velkoplošné fotografie a infopanely, které
vzbudily zájem veřejnosti už na několika
místech ČR a v atriu fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity fotosoutěž Není
les jako les, která patří k jedněm z největších v ČR, zabývajících se environmentální
tématikou. Zaměřena je na lesy a do jejího
loňského 6. ročníku přišlo více než tři tisíce
snímků. Vítězné fotografie byly představeny návštěvníkům Ekofilmu. Odpoledne proběhla na téže fakultě zahajovací
beseda na téma Příroda – naše dědictví:
Budoucnost přírody. A navečer se Moravské náměstí rozeznělo koncertem již
osvědčené multižánrové kapely N.O.H.A.
(Noise of Human Art).

EKOFILM

Pátek 11.10.
Botanická zahrada a arboretum
Mendelovy univerzity v Brně
zpřístupnily zdarma návštěvu
svého výjimečného areálu včetně několika komentovaných
prohlídek. Pokračovaly všechny
zahájené výstavy, projekce soutěžních filmů a besedy na téma
biodiverzita a ochrana druhů.

Sobota 12.10.
Čtvrtek 10.10.
Další den nastartovaly zážitkové programy
v EKODÓMU a Otevřené zahradě, určené
především školám. Pokračovalo se otevřením výstavy nejlepších snímků z fotosoutěže
pořádané časopisem Příroda pod názvem
Příroda-Wildlife, které se letos už pojedenácté zúčastnily stovky fotografů z České
republiky i ze Slovenska. Na brněnském
náměstí Svobody byla pro zájemce
přichystaná exkluzivní procházka krkonošskými lukami a přírodou Šumavy ve
virtuální realitě s názvem Virtuální světy
na Ekoflmu. V EKODÓMU na náměstí
Svobody začal speciální program pro
všechny, kteří milují lepení, stříhání, míchání – tvoření všeho druhu ve prospěch
přírody a omezování odpadu. V kině Scala
zaujala první virtuální safari představená
Zoo Brno, kde se pomocí nejmodernějších technologií mohli lidé setkat s různými
ekosystémy planety a jejich obyvateli, ale také
s poznatky ze záchranných projektů světových
zoologických zahrad. A potom se odpoledne
rozeběhlo v kině Scala a v Otevřené zahradě
promítání soutěžních filmů, od kterého bylo
možné si ještě odskočit na několik besed s odborníky na téma česká příroda a krajina.

Poslední den Ekofilmu patřil již tradičně dětem a rodinám.
Celodenní program na náměstí Svobody je zasvětil do života
přírody blízké i daleké, nabídl poznání prostřednictvím virtuální reality, ale i tvořivé dílny. A nakonec došlo k očekávanému
vyhlášení výsledků, nonstop promítání vítězných filmů a předání ocenění jejich tvůrcům.

Všechny letošní snímky
můžete vidět zdarma
a přímo u vás na Ozvěnách
Ekofilmu najdete je ZDE
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Dětem ze
znečištěných
oblastí
pomohou
od prachu
ozdravné
pobyty. MŽP
na ně přispěje
40 miliony
Ministerstvo životního
prostředí ve spolupráci se
Státním fondem životního
prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu, která spojuje péči
o zdraví dětí a ekologickou
výchovu. V Národním programu Životní prostředí je na ni
připraveno celkem 40 milionů
korun. Současnou výzvou
navazuje MŽP na sérii výzev
předchozích, v nichž na pobyty dětí v přírodě přispělo již
104 miliony korun. Za čerstvým vzduchem díky podpoře
vyjelo celkem 43 083 dětí ze
441 škol a školek.
„Experti z řad lékařů doporučují
ozdravné pobyty v dobách častého výskytu smogových situací
zejména malým dětem. Pobyty
by měly trvat minimálně pět
dní, ale kromě ekologické výuky
musí také zahrnovat intenzivní
kontakt s přírodou. Výukový
program by měl tedy probíhat
minimálně šest hodin denně,
částečně venku na čerstvém

vzduchu a má se věnovat
i ochraně ovzduší,“ říká ministr Richard Brabec.
O příspěvek mohou žádat
mateřské nebo lesní školy,
dětské skupiny, základní školy a nově i víceletá
gymnázia do úrovně kvarty.
Maximální výše pro jednoho žadatele činí 400 000 Kč
a hradit z tohoto příspěvku
lze ubytování žáků, jejich
stravování, hromadnou přepravu a výdaje na zajištění
ekologické výuky.
Mezi základní podmínky,
které musí ozdravný pobyt
splňovat, patří: minimální délka pobytu 5 dní (tj.
4 noci), realizace v oblastech s vyhovující kvalitou
ovzduší, délka ekologického
výukového programu minimálně 6 hodin denně, vyjma
dne příjezdu a odjezdu, a to
hravou, interaktivní a tvořivou formou, která vychází
z rámcových cílů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty. Zajistit
jej má organizace, která se
zabývá environmentálním
vzděláváním minimálně
2 roky nebo kvalifikovaný
lektor.
Délka ekologické výuky se
stala nově základním hlediskem pro výpočet finální
výše příspěvku. „Pořadatel má nárok na 70 Kč na
hodinu ekoprogramu na
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žáka za den. To při povinné šestihodinové
časové dotaci představuje 420 korun na
žáka denně, ale částka se může navýšit
v závislosti na skutečné délce ekologického
programu,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR,
jehož úřad dotace administruje.
Přehled lokalit, které jsou vhodné k pořádání ozdravných pobytů, najdou uchazeči o dotace v dokumentech této výzvy
(č. 6/2019), využít lze také mapu Českého
hydrometeorologického ústavu. Obdobně je na webových stránkách zveřejněn
i seznam oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, odkud se mohou školy a školky
ucházet o získání dotace.
„MŽP se dlouhodobě snaží zlepšovat
kvalitu ovzduší celou mozaikou opatření,
ať už jsou to dotační tituly typu kotlíkových
dotací nebo podpora pro obce a podniky,
tak i legislativními kroky, které všechny
sledují jeden cíl – zlepšit kvalitu ovzduší
a životního prostředí ve městech a obcích.
Mezi ně patří také zmírnění negativního
dopadu znečištěného ovzduší na zdraví
dětí a současně rozvíjení jejich environmentálního povědomí,“ zdůrazňuje ministr
Richard Brabec.
O finanční podporu na ozdravné pobyty
s ekologickou výchovou se mohou zájemci ucházet od 1. října do 31. prosince 2019.

aktuality

Nová databáze
techniků
zjednoduší
a zlevní povinné
kontroly kotlů
Od začátku září spustilo MŽP pilotní databázi, kde najdou majitelé
kotlů a topidel s výměníkem na
pevná paliva svého nejbližšího
technika. Každý kotel a topidlo
s výměníkem na tuhá paliva musí
projít jednou za tři roky povinnou kontrolou technického stavu
a provozu. V naší databázi najdou
zájemci i kontaktní údaje na jednotlivé techniky. Databáze se plní
postupně a kompletní bude nejpozději od 1. 2. 2020.
Pomocí vyhledávače je v databázi
možné najít techniky (tzv. odborně

způsobilé osoby) proškolené přímo
výrobci na jimi vyrobený typ zdroje
a dotazem u nich zjistit konkrétní
cenu kontroly technického stavu
a provozu. Podle vyhlášky platné od
začátku září 2019 by cena neměla
být vyšší než 1 585 Kč bez DPH u jednoduchého kotle a 1 848 Kč bez DPH
u kotlů s řídicí jednotkou.
Pokud nikdo z oslovených techniků
nenabídne stejnou cenu, jako je ta
vyhlášková nebo nižší, budou moci
majitelé kotlů oslovit přes databázi
přímo výrobce. V případě, že výrobce kotle nebude schopen zajistit
u něj proškoleného technika, který
by splnil vyhláškovou cenu, mají lidé
možnost vybrat si jiného. Ten musí
splňovat jedinou podmínku – proškolení na daný typ kotle – ale může
to být u jakéhokoliv výrobce. Elektronická komunikace s výrobci kotlů
v naší databázi také postačí obcím
při případných kontrolách.

Spuštění kompletní verze
plánujeme v souladu s požadavky zákona na počátek
roku 2020 a od února 2020
bude databáze obsahovat
kompletní informace o odborně způsobilých osobách.
Ministerstvo životního prostředí už před rokem vyšlo
vstříc majitelům zdrojů tím,
že změnilo frekvenci tzv.
revizí ze dvou na tři roky.
Finanční limit daný vyhláškou platnou od letošního
září zase zaručuje férovost
a předvídatelnost výdajů
za kontroly kotlů a topidel
s výměníkem, které jsou potřebným nástrojem ochrany
ovzduší.

Databáze je aktuálně přístupná na adrese
https://ipo.mzp.cz/.
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Legislativní
novinky MŽP
pro rok 2020
V roce 2020 nás čekají
některé změny v legislativě Ministerstva životního
prostředí. Obce například
musí po celý rok zajistit
oddělený sběr jedlých olejů
a tuků, v ochraně ovzduší
bude k dispozici veřejně
přístupná databáze revizních techniků na kontrolu
stacionárních spalovacích
zdrojů.

Odpady
Novela vyhlášky
č. 321/2014   Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů – jedlé
oleje a tuky
Od 1. 1. 2020 budou obce
povinny celoročně zajistit
místa pro odkládání jedlých
olejů a tuků. Tím se zvyšuje
recyklace odpadů a podporuje snaha o využití neropných
zdrojů v různých odvětvích
českého průmyslu; například
chemického, gumárenského,
dřevařského nebo v energetice. Upravené odpadní oleje
se dají přidávat k pohonným
hmotám (výroba biopaliv),
nejjednodušší ale je jejich
energetické využití při výrobě
tepla a elektřiny. V neposlední
řadě oddělený sběr jedlých

ných kalů na zemědělské půdě)
a změnách souvisejících vyhlášek
o nakládání s odpady, o nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady,
o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
tuků a olejů sníží riziko, že tyto
tuky a oleje skončí v odpadních
vodách a přispěje k plnění evropských cílů (směrnice Rady
č. 1999/31/ES o skládkách odpadů
stanovila snížení množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na skládky
v cílovém roce 2020 na 35 % jejich
produkce z roku 1995).
Od počátku roku 2020, kdy bude
třídění pro obce povinné, mají
možnost nabídnout svým občanům systém sběru použitých tuků
podle vlastního rozhodnutí. To
znamená, že někde mohou být
zavedeny speciální kontejnery
na použitý olej/tuky, jinde může
probíhat sběr prostřednictvím
sběrných dvorů nebo jinými způsoby sběru.
Dosud bylo třídění tuků a olejů
pro obce dobrovolné, za rok 2016
vytřídilo 10 % obcí
z celkového počtu
6 258 jedlý olej a tuk
v množství 88 tun, v roce
2017 se počet obcí zvýšil na
cca 900 a vytřídilo se 192 tun.
Novela tzv. kalové vyhlášky
(vyhláška č. 437/2016 Sb.,
o podmínkách použití uprave-
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Novela prodlužuje přechodné období
o 3 roky z původního konce roku 2019
na konec roku 2022.
MŽP touto vyhláškou prosazuje aplikaci kalů do půdy tak, aby se do ní
dostávaly pouze kvalitní hygienizované kaly, které nepředstavují riziko pro
životní prostředí a zdraví obyvatel.
Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aplikaci kompostu na zemědělskou půdu a motivuje
zemědělce k vnímání kompostu z odpadů jako tradičního zdroje hnojení
a zlepšování kvality půdy. Za aplikaci
kalů z ČOV dostávají zemědělci od dodavatelů kalů zaplaceno, ale i oni se
v některých případech mohou obávat
zbytkových látek nebo příměsí. Osvěta ze strany MŽP a MZe a podpora využívání dostupných kvalitních zdrojů
z odpadů by měla přispět ke zvýšené
poptávce po kompostech vyrobených
z odpadů. Proto jsme došli k závěru,
že je účelné posunout plnění povinnosti změněných mikrobiologických
limitů ve vyhlášce o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě o tři roky.
To ale neznamená, že by se obce
nebo vodohospodářské firmy neměly na plnění povinností připravovat. Pro hygienizaci kalů by bylo
vhodné využít zejména kompostárny,
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které mají dostatečnou kapacitu pro
zpracování kalů z ČOV. Úpravu stávajících technologií nebo vybudování nových je možné také podpořit z Operačního programu Životní prostředí nebo
ze Státního fondu životního prostředí
ČR. Jde například o doplnění technologií kompostáren, odvodnění kalů na
čistírnách odpadních vod nebo jiné
způsoby úpravy kalů z ČOV.

Ochrana ovzduší

osoby – revizní technici - musí
doklady o provedené kontrole vkládat
do ISPOPu
(Integrovaného
systému plnění
ohlašovacích povinností)
a výrobci kotlů musí odborně
způsobilé osoby zapisovat do
databáze revizních techniků. Ta
má sloužit hlavně provozovatelům spalovacích stacionárních
zdrojů, kteří potřebují vyhledat
odborně vyškoleného technika
pro kontrolu stavu svého spalovacího zdroje – většinou kotle na
pevná paliva. Databáze má být
dle zákona kompletní nejpozději
do konce ledna 2020.

Ochrana přírody
a krajiny
Od ledna 2020 se zpřísní emisní
požadavky na spalovací stacionární
zdroje, protože vstoupí v účinnost
požadavky ekodesignu (nové požadavky na emise a účinnosti při uvádění na trh a do provozu podle Nařízení
Komise 2015/1189 o ekodesignu).
Od nového roku mohou proto být na
trh dodávány pouze spalovací zdroje splňující podmínky ekodesignu.
V prodeji budou pouze kotle splňující
tyto podmínky a doprodávat se budou
zásoby vyrobené a vytvořené v době
před účinností tohoto ustanovení. To
samé platí v ČR pro lokální topidla,
tedy pro kamna.

Dnem 1. ledna 2020 nabývá
účinnosti vyhláška
č. 170/2019 Sb., o vymezení
zón ochrany přírody Národní-

Od 1. 1 2020 budou rovněž účinná ustanovení, která do zákona
o ochraně ovzduší přinesla novela
č. 172/2018. Odborně způsobilé

ho parku České Švýcarsko
a vyhláška č. 259/2019 Sb.,
o vymezení zón ochrany
přírody Národního parku
Podyjí.
Obě vyhlášky formou mapových příloh nyní člení území
národních parků do čtyř zón
podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a to na zónu přírodní,
zónu přírodě blízkou, zónu
soustředěné péče o přírodu
a zónu kulturní krajiny. Tato
zonace vychází z novely zákona o ochraně přírody a krajiny,
která v roce 2017 nastavila
nový režim národních parků
a umožní cílenou péči o jejich
mimořádně cenná území.
Zonace Národního parku
Šumava a Krkonošského národního
parku se připravují
a příslušné vyhlášky
budou vydány v průběhu příštího roku.

Foto ze soutěže MŽP Moje magické místo:
Martina Perglerova , Křížový vrch, NP České Švýcarsko
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PF

2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Merry Christmas and Happy New Year

*MŽP bylo zřízeno zákonem k 1. 1. 1990

