
TÉMA: VÝSADBA DŘEVIN

02.08.2018, Nové Město na Moravě

Schůzka potencionálních žadatelů MAS – OPŽP je podpořena z

projektu REALIZACE SCLLD MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – REŽIJNÍ VÝDAJE II

s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882, který je

spolufinancován Evropskou unií



PROGRAM

1. Představení MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.

2. Představení hostů:

 Mgr. Tomáš Bartůšek – Rada, Oddělení péče o přírodu a

krajinu, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

 Ing. Tomáš Blažek, Sdružení krajina

3. Představení dotačních podmínek vztažených k výsadbě dřevin

4. Typové projekty

5. Diskuse



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(OPŽP) – VÝSADBA DŘEVIN

 Zaměření vychází ze SCLLD MAS Zubří země, o.p.s.

 Celková finanční alokace na opatření: 7 546 000 Kč (min. výše způsobilých výdajů 

100 000 Kč)

 Míra podpory: max. 85% celkových způsobilých realizačních výdajů (míra 

spolufinancování 15%)

 financováno ex-post 

 Časová způsobilost: způsobilý je výdaje, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v 

období od 1.1.2014 do 31.12.2023 (ovšem projekt nesmí být fyzicky dokončen před 

podáním žádosti o podporu!)



POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

ZAMĚŘENÝCH NA VÝSADBU DŘEVIN

Výsadby na nelesní půdě zahrnující: 

 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 

 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 
podporujících ÚSES, 

 liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova 
krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných 
krajinných prvků.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a 
žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné 
sady, trvalý travní porost, ostatní plocha (výsadby dřevin lze na ostatní ploše realizovat, 
pouze umožňuje - li pozemek využití jako zeleň).  



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 kraje,

 obce,

 dobrovolné svazky obcí,

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),

 státní podniky,

 státní organizace,

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 veřejnoprávní instituce,

 příspěvkové organizace,

 vysoké školy, školy a školská zařízení,

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky),

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

 podnikatelské subjekty,

 obchodní společnosti a družstva,

 fyzické osoby podnikající.



ÚZEMÍ REALIZACE

 Území CHKO Žďárské vrchy a zároveň území v působnosti MAS Zubří země,

o.p.s.

Na území MAS zasahuje CHKO Žďárské vrchy do katastrálních území:

 Krásné nad Svratkou, Spělkov, Daňkovice, Borovnice u Jimramova, Javorek,

Líšná, Nový Jimramov, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Věcov,

Roženecké Paseky, Koníkov, Odranec, Kuklík, Studnice u Rokytna, Kadov u

Sněžného, Rokytno na Moravě, Tři Studně, Vlachovice u Rokytna, Jiříkovice

u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě,

Radňovice, Nové Město na Moravě, Pohledec, Zubří u Nového Města na

Moravě, Vojtěchov u Lísku, Míchov, Lhota u Lísku, Rovné, Divišov, Olešná

na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě a okrajově Kundratice u

Rozsoch.



CO LZE PODPOŘIT



VHODNÉ REALIZACE

Výsadba dřevin plošná / roztroušená / liniová:

 Snížení rozlohy orné půdy rozdělením velkých orných celků – např. formou 

remízu – pozitivní vliv na prostupnost krajiny pro organismy, zadržování 

vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze (problémy s vyjmutím půdy ze 

ZPF)

 Ozelenění kolem polních cest/ cyklostezek / místních komunikací mezi 

obcemi (stromořadí – lze i výsadba ovocných alejí)

 Výsadba / obnova ovocných sadů (pozor na komerční využití, upravené 

podmínky veřejné podpory, přístup veřejnosti na pozemky – oplocení 

možné jen v rámci ochrany dřevin proti okusu)

 Výsadba dřevin na TTP



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 Kácení stromů nad 10 cm v průměru

 Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů

 Nákup použitého nářadí

 Komerční využití dřevin (produkční sady a plantáže)

 Asanace a stabilizace násypů, výsadby břehových porostů

 Výsadba nařízená rozhodnutím orgánů státní správy

 Botanické zahrady a bludiště

 Výsadba nepůvodních druhů !



OPŽPZaložení ÚSES na orné půdě



OPŽP



OPŽP



OPŽP

Obnova stromořadí v úvozu



Nové stromořadí u silnice
OPŽP



OPŽPStromořadí u polní cesty

UPOZORNĚNÍ!

 výsadbu jednodruhových

alejí ve volné krajině

považujeme spíše za

problematickou, pokud

se nejedná o celkovou

obnovu nebo dosadbu

historické aleje



OPŽP

Rozptýlená výsadba ovocných stromů



Rozptýlená smíšená výsadba OPŽP
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Obnova 

extenzivních 

ovocných sadů před

po

OPŽP



Biodiverzita - úkryty
OPŽP



Biodiverzita – hnízdní možnosti
OPŽP



OPŽPBiodiverzita a ekologická stabilita



Nepřijatelné stromořadí z invazních druhů
OPŽP



Nevhodně založená výsadba
OPŽP



Zanedbaná následná péče
OPŽP



UKÁZKY TYPOVÝCH PROJEKTŮ



Výsadba krajinné zeleně Říčany

 Obec Říčany

 Celkové způsobilé výdaje: 6 866 913 Kč

 Popis projektu:

Opatření se skládá z výsadby stromů, keřů a založení květnatých luk

na 9 lokalitách v okolí města Říčany. Na pozemcích budou vysazovány

rozličné typy výsadeb od izolační zeleně, extenzivních ovocných sadů,

květnatých luk až po remízy.

 Cíle:

Obnova krajinných prvků (aleje, remízy, sady), které byl v minulosti

odstraňovány. Vznik nových biotopů pro organismy, zabránění vodní a

větrné erozi.

 Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem

zlepšit jejich stav zachování: 6 ha



Výsadba krajinné zeleně Říčany
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Výsadba 

krajinné 

zeleně 

Říčany

29



Puklice - liniové a skupinové výsadby dřevin
 Obec Puklice

 Celkové způsobilé výdaje: 649 097 Kč

 Popis projektu:

Založení remízů na ploše orné půdy, výsadba dřevin na travnatých 

mezích. Výsadba stanovištně vhodných druhů dřevin včetně ovocných 

stromů a keřů.

 Cíle:

Vytvoření krajinných prvků, které zajistí snížení půdní eroze, zadržení 

vody v krajině, vytvoří přirozené prostředí pro různé živočichy, ptactvo a 

zvěř. Dojde ke zvýšení diverzifikace a přinese živočichům a ptactvu 

prostor pro jejich rozmnožování a v různých obdobích roku i potravu.

 Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit 

jejich stav zachování: 1,237 ha
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Puklice - liniové a skupinové výsadby dřevin
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Puklice - liniové 

a skupinové 

výsadby dřevin
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Krajinná zeleň Tečovice

 Obec Tečovice
 Celkové způsobilé výdaje: 2 514 972 Kč

 Popis projektu:
V oblasti s nízkým podílem rozptýlené zeleně mezi bloky orné půdy jsou 
předmětem projektu výsadby a úprava krajinné zeleně převážně liniového 
charakteru. Jde především o doplnění stromů a keřů do již zatravněných údolnic, 
výsadby ovocných dřevin původních krajových odrůd a založení květnaté louky. 

 Cíle:
Posílení funkčnosti extravilánové zeleně - podpoření biodiverzity,
zvýšení schopnosti autoregulace krajiny, která je zatížena převážně zemědělskou 
výrobou, omezení větrné i vodní eroze stávající krajiny, posílení estetické i 
užitné funkce stávající krajiny - výsadbou ovocných dřevin.

 Indikátor 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich 
stav zachování: 5,733 ha
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Krajinná zeleň Tečovice
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Krajinná zeleň Tečovice
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Jak na to?
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Příprava projektu: 

 Co chci dělat? 

 Proč to chci?

 Jak to chci dělat?

 Kdy to chci dělat?

 Za kolik to chci udělat?

OPŽP



Plánování a výběr stanoviště OPŽP



Výběr druhu, odrůdy, podnože
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OPŽP



Výsadbové práce (pomůcka - Standardy AOPK)

 Úprava pozemku

 Rozmístění jedinců

 Výsadbová jáma

 Kotvení

 Ochrana dřevin před zvěří

 Závlaha

 Povýsadbová péče

40

OPŽP



PODKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

 Kumulativní rozpočet projektu

 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy a

orgánu ochrany přírody – dle druhu opatření

 Stanovisko příslušného stavebního úřadu

 Opatření v prvcích ÚSES doložit územně plánovací dokumentací

nebo plánem komplexních pozemkových úprav,

 Opatření v registrovaných významných krajinných prvcích – doložit

rozhodnutí o registraci (kopie)

 Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření,

 Projektová nebo prováděcí dokumentace vč. položkového rozpočtu

dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., v platném znění



PODKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU

 Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy:

 Popis a posouzení výchozího stavu

• Fotodokumentace

• Biologické posouzení – POZOR na výskyt vzácných druhů,

průzkumy, NDOP (Nálezová databáze ochrany přírody),

literatura

 Zdůvodnění potřeby realizace – kvantita a kvalita pozitivních

změn

 Posouzení a popis možných negativních vlivů na přírodu a

jejich eliminace

 Popis případné návaznosti – územní nebo místní návaznost



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území

(biodiverzity a ekologické stability).

 Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory

nejsou zanedbatelné.

 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na

biodiverzitu a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů

jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.

 Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a

Pravidly pro žadatele a příjemce.

 Projekt není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR,

Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Strategickým

rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR.

 Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny.



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

 Projekt není v rozporu s plánem/zásadami péče o ZCHÚ ani se souhrnem

doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.

 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a

zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do

biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými

pozemkovými úpravami.

 Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP,

nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny

zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny.

 V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně

vhodné dřeviny a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v

případě obnovy stávajících alejí téhož druhu).



TYP VEŘEJNÉ PODPORY EXTENZIVNÍCH SADŮ

UPOZORNĚNÍ !!!

 Podnikatelé v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří plánují podat 

žádost o podporu na obnovu a zakládání extenzivních sadů, mohou z 

OPŽP získat pouze tzv. podporu de minimis (neboli podporu malého 

rozsahu). 

 Podpora může být poskytnuta jednomu podniku činnému v oblasti

zemědělské prvovýroby ve výši maximálně 15 000 EUR, a to za tři

po sobě jdoucí účetní období, bez ohledu na poskytovatele dotace

(podpora de minimis z jednotlivých operačních programů se sčítá,

nelze čerpat maximální výši z každého operačního programu).

 Podrobnější informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny 

v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 



KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Jméno Funkce Telefon E-mail
Konzultace na 

poradenském místě

Ing. Lada 

Jindrová

Manažer 

SCLLD

739 393 111

566 590 393

mas@zubrizeme.cz 

jindrova@zubrizeme.cz
Bystřice nad Pernštejnem

MAS Zubří země, o.p.s.

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

www.zubrizeme.cz



DĚKUJEME 

ZA ÚČAST A POZORNOST


