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Činnost 
 

Naše činnost v roce 2015 probíhala zejména v rámci dvou rozsáhlejších projektů. V březnu jsme 
ukončili projekt „Partnerství pro řeky – říční spolky“, podpořený z Programu švýcarsko – české 
spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství, a zahájili nový větší projekt. Ten je zaměřen na 
prevenci sucha a povodní, byl podpořen z programu CZ.02 v rámci fondů EHP.   

 

Projekt revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka v Čehovicích 

V březnu 2015 jsme dokončili naši první revitalizační akci. Od té doby pak můžeme spokojeně 
pozorovat, jak lokalita ožívá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revitalizace nivy Prudkého potoka v Jezerném u Velkých Karlovic 

Na jaře 2015 jsme dokončili i hloubení tůněk v Jezerném. I tady se 
v následujícím roce tůňky zaplnily pulci. V jedné z nich jsme pozorovali i 
vzácného čolka karpatského. 

 

 

 

 

 

 

 

Studie proveditelnosti revitalitací  

V roce 2015 jsme dokončili tři studie proveditelnosti revitalizačních opatření, dvě jako zadavatelé (na 
řece Moravě v úseku pod Olomoucí, na Vsetínské Bečvě a v povodí říčky Blaty v okolí obce Vrbátky. 
Výsledky studií se snažíme postupně dovádět k realizaci. 

Územní řízení 

Na dvě další revitalizace – říčka Stouska v obci Ústín a nadjezí Tážalského jezu na řece Moravě – jsme 
zahájili územní řízení, a přestože se setkáváme s řadou komplikací, doufáme, že se nám podaří tyto 
záměry brzy uskutečnit. Připravili jsme také podklady pro územní řízení k revitalizaci nivy a založení 
rybníka s kvalitními ekologickými parametry v obci Vrbátky, která již v potřebných povolovacích 
řízeních postupuje samostatně. 

Péče o pozemky v říční krajině, management středního lesa 

V roce 2015 jsme dále pokračovali v obhospodařování Biocentra Čehovice, kde probíhá převod části 
území na hospodářský tvar středního lesa.  

Obnovování tradičního hospodaření v lokalitě Jezerné u Velkých Karlovic probíhalo na cca 8 ha. Naše 
stádo ovcí valašek dosahuje početnosti 15-20 kusů. Pro další období plánujeme rozšíření 
obhospodařovaných ploch a zvažujeme možnost k pastvě využít i skot plemene česká červinka.  

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy 

V roce 2015 jsme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci zahájili rozsáhlejší projekt, jehož 
cílem je zpracovat v povodí Moravy návrh přírodě blízkých opatření, které pomohou zmírňovat dopady 
častějšího výskytu povodní a naopak období sucha. Začínali jsme analýzou, pomocí které jsme určili, 



do kterých oblastí budeme směřovat konkrétní návrhy a vytvořili katalog opatření. V druhé polovině 
roku jsme v těchto oblastech zpracovali návrhy pro zemědělskou, lesní a urbanizovanou krajinu a pro 
vodní toky a nivy. Projekt bude v roce 2016 pokračovat předjednáváním návrhů a prezentací výsledků.  

Patroní potoků 

Dlouhodobá kampaň „Patroni potoků“ byla v roce 2015 financována Ministerstvem životního prostředí 
ČR v rámci projektu „Akumulace vody v krajině prostřednictvím svépomocných zásahů“.   

 

 

V roce 2015 jsme se snažili nejen rozšířit počet zapojených skupin, ale i rozšířit nabídku pro jejich 
činnost. V květnu jsme zorganizovali úvodní seminář pro potenciální zájemce o patronátní skupinu a 
následně je podporovali jak při přípravě návrhů svépomocných zásahů pro zlepšení ekologického stavu 
a retence vody, tak při konkrétních akcích v terénu. Vznikly tak například návrhy na úpravu prameniště 
v Trhových Svinech, rozšíření tůní v Pařížově na Chrudimsku (tento návrh byl na podzim i realizován), 
nebo návrh na polohrázku v toku Šembery u Českého Brodu. Terénní akce pak proběhly kromě 
uvedených lokalit např. i v Třásné na Telčském potoku nebo na Hraničním potoku v Novém Rychnově. 

   

 

 



Konference, semináře 

V březnu 2015 jsme zorganizovali úspěšný seminář „Jak na ÚSES v Olomouckém kraji“ pro starosty, 
pracovníky veřejné správy a další zájemce. Kvalitní program zahrnující teoretické i čistě na praktické 
příklady orientované prezentace a přínosnou diskusi byl dobrým příkladem sdílení zkušeností na 
regionální úrovni. 

Ekovýchova 

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli i v roce 2015 pokrčovat v ekovýchovném 
projektu pro pražské děti a mládež „Za zelenými klenoty Prahy“. 

Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor terénních výukových programů pro žáky II. stupně základních 
škol v Praze, vedených zážitkovou formou, s ekovýchovným obsahem, ale i s přesahem do dalších 
společenských disciplín. Terénní programy probíhají na speciálně vybraných lokalitách, které umožňují 
co nejnázornější edukaci vybraných podtémat (dílčích témat programu).  

 
 
  



Poděkování 
 
V roce 2015 podpořili finančně naši činnost: 
Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Blokového grantu Nadace Partnerství 

Projekt „Zavádění retenčních a infiltračních opatření v povodí Moravy“ byl v rámci programu CZ.02 
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

  
Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

 
Magistrát hlavního města Prahy 

Operační program Životní prostředí 
 
Děkujeme za spolupráci i našim partnerům, dodavatelům a subdodavatelům: 
 
Atelier FONTES, s.r.o. 
AgPOL, s.r.o. 
Agromeli, s.r.o. 
Aqua Centrum Břeclav, s.r.o. 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Tribun EU, s.r.o. 
Univerzita Palackého v Olomouci 
 
a spolupracujícím obcím, zejména obcím Čehovice, Ústín, Vrbátky a Kožušany  
 

  



Finanční zpráva 
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