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Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury



realizace projektu v regionu JIŽNÍ ČECHY

• do partnerství a vzájemné spolupráce na realizaci projektu v regionu
Jižní Čechy jsou zapojeny 3 subjekty:

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Přírodní zahrada z.s.

• realizace vzájemně navazujících a provázaných aktivit:

osvěta a vzdělávání

zpracování odborných studií a metodik pro výsadby

metodické vedení přípravy výsadeb

realizace výsadeb ovocných a listnatých stromů a keřů
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financováno z programu INTERREG Rakousko - Česká republika
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Semináře a další vzdělávání 

• jihočeské MAS a Přírodní zahrada z.s. ve spolupráci s Krajským
úřadem JčK zrealizují postupně v průběhu projektu v letech 2018 –
2020 celkem 77 seminářů - z toho 64 seminářů organizačně zajistí KS
NS MAS JčK a 13 seminářů organizačně zajistí Přírodní zahrada z.s.

• dále ve spolupráci s Natur im Garten bude zorganizováno celkem 5
přeshraničních seminářů

• semináře a workshopy jsou určeny především pro zástupce obcí,
místní komunity, zemědělce, další podniky i orgány regionální správy,
a širokou veřejnost



Semináře a další vzdělávání 

• Přírodní zahrada z.s. také organizačně zajistí v průběhu realizace
projektu pro všechny partnery i odbornou veřejnost 12 exkurzí

• Partneři v Jihočeském kraji také zrealizují závěrečnou odbornou
mezinárodní konferenci projektu, která se uskuteční v 03/2020 ve
Slavonicích, a kde budou prezentovány výsledky projektu

• semináře, školení a workshopy i odborné exkurze jsou realizovány na
dílčí témata ekologického aspektu pěstování veřejné zeleně, např.
výsadby zeleně vhodné pro region Jižní Čechy, péče a obnova starých
ovocných sadů, řez stromů, ekologické odstraňování plevele a další,
včetně praktických ukázek. Specifickým tématem se pak stalo
informování o procesech zadržování vody v krajině.



Semináře a další vzdělávání 

• realizace seminářů probíhá – především semináře s praktickými
ukázkami řezu stromů - také v místech, kde budou provedeny
výsadby

• výstupem seminářů bude kromě odborné části i pořízení prezentací a
videozáznamů z daných akcí, které mohou být využity v budoucnu
jako studijní materiál



Odborná studie

• Jedním z cílů Jihočeského kraje jako partnera projektu je
také vyhotovení odborné studie na téma:

„Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke
schopnosti adaptace na klimatické změny‘‘

• 1. část vznikla již v roce 2018 jako podklad pro přípravu
lokálních výsadeb

• 2.část poskytne podklady typu katalog rostlin pro zelené
prostory, které jsou schopné adaptace na klimatické
změny



Výsadby v Jižních Čechách

• proběhlo oslovení potenciálních 
zájemců o výsadbu (obce/města) 
prostřednictvím MAS, postupné 
shromažďování a zpracování 
podkladů pro „testovací“  výsadby

• celkově bude realizována výsadba
v cca 60 obcích a městech
v různých částech Jižních Čech

Příprava výsadeb: 

• zvolení konkrétních druhů stromů a
keřů, vhodných pro konkrétní
lokality na základě výstupů studie
(viz předchozí informace, zajišťuje KÚ JčK)

• výsadba bude provedena v termínu 
do 03/2020 dodavatelsky odbornou 
firmou (na základě ZVZ , organizačně 
zajišťuje KS NS MAS ČR JčK



Výsadby v Jižních Čechách

Prosazení pozitivního přístupu
komunit k aktivnímu zapojení se
do boje se změnou klimatu
prostřednictvím výsadeb stromů a
keřů, současně zapojení komunit
zvyšuje dlouhodobou udržitelnost
projektu a rozvoj synergických
aktivit.

Cíl realizace výsadeb: 

Realizace na úrovni krajské sítě MAS
současně zajistí plošné zapojení
komunit v regionu Jižní Čechy a
efektivní přenos dobré praxe a
zkušeností - komunitami chápeme
obyvatele obcí a měst v regionech
jednotlivých místních akčních skupin a
dalších obcí a měst v Jihočeském kraji,
také zapojení místních spolků, dětí z
mateřských škol s rodiči, žáků
základních škol a další veřejnosti



Výsadby v Jižních Čechách

Přínosem bude také navázání široké škály kontaktů a vztahů s
rakouskými, českými i moravskými partnery a dalšími kooperujícími
organizacemi a odbornou veřejností, a také možná další spolupráce na
navazujících projektech zaměřených na řešení problému klimatických
změn.

Cíl realizace výsadeb: 



Výsadby v Jižních Čechách

• proběhne výsadba 2000 ks ovocných
stromů v extenzivních komunitních sadech
a v rámci liniových výsadeb, a výsadba 1000
ks listnatých stromů v liniových výsadbách
a dále 1500 kusů keřů a stromů v
kombinované výsadbě, dle modelových
projektů zpracovaných metodickými
partnery projektu.

Předpokládaný rozsah výsadeb: 

Výsadbou stromů v extravilánu
obcí a měst bude rozšířena
zelená plocha na ochranu
půdy, klimatu a retenci vody v
krajině, s využitím principů
komunitní údržby veřejné
zeleně.
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